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RIYADLUL AKBAR. H. ANR. 135100100111013. Optimasi Suhu dan Waktu 
Pemanasan Terhadap Profil Warna Minuman Sari Tebu.TA. Pembimbing : 
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RINGKASAN 
 
Sari tebu memiliki banyak kandungan sukrosa, sehingga mudah mengalami 

kerusakan akibat pertumbuhan mikroba, Proses pasteurisasi sering dilakukan 

untuk memperpanjang umur simpannya. Namun, pemanasan dapat menyebabkan 

sari tebu mudah mengalami reaksi pencoklatan. Hal tersebut tidak hanya 

berpengaruh terhadap perubahan warna sari tebu secara visual namun juga 

berpengaruh terhadap rasa dan sifat beberapa sifat kimia lainnya. Oleh karena itu, 

proses pemanasan perlu dioptimalkan agar kualitas pada produk sari tebu tetap 

terjaga. Penelitian ini bertujuan untuk mencari suhu dan waktu optimal dari proses 

pemanasan produk sari tebu. 

Penelitian ini menggunakan metode respon permukaan (Response Surface 

Methodology) dengan rancangan Central Composite Design (CCD). Kombinasi 

perlakuan pada penelitian ini terdiri dari dua kombinasi yaitu suhu pemanasan (T1 

: 85OC, T2 : 90OC, T3 : 95OC) dan waktu pemanasan (P1 : 1 menit, P2 : 3 menit 

dam P3 : 5 menit). Rancangan tersebut menggunakan 4 center point, sehingga 

dari rancangan tersebut didapat 12 perlakuan dengan masing-masing 3 kali 

ulangan. Respon yang digunakan pada rancangan tersebut yaitu warna L, Warna 

a dan warna b. Setelah itu dilakukan verifikasi agar diperoleh suhu dan waktu 

pemanasan yang optimal. Produk optimal yang dihasilkan dari rancangan tersebut 

akan dianalisa total sukrosa, kadar air, %brix, kadar gula reduksi dan total mikroba 

(Total Plate Count). 

Suhu dan waktu pemanasan memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

profil warna sari tebu. Sari tebu dengan suhu pemanasan 85OC dan waktu 

pemanasan 1 menit menunjukkan peningkatan profil warna yang paling sedikit 

sedangkan sari tebu dengan suhu pemanasan 95OC dan waktu pemanasan 5 

menit menunjukkan peningkatan yang paling banyak. Setelah dilakukan verifikasi 

RSM, produk sari tebu dengan suhu dan waktu pemanasan 85OC dan 1 menit 

menjadi produk dengan hasil yang optimum. Produk optimum tersebut mempunyai 

total sukrosa sebesar 12,86%; kadar air sebesar 87,13%; %brix sebesar 12,87%; 

gula reduksi sebesar 1,53% dan Total Plate Count sebesar 8,53 x 106 koloni/ml.  

 

Kata Kunci : Karamelisasi, Metode Respon Permukaan, Sari Tebu. 
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RIYADLUL AKBAR. H. ANR. 135100100111013. Optimizing of Pasteurization 
Time and Temperature on Color Profile of Sugarcane Juice Drink. Thesis.  
Advisor : Erni Sofia Murtini, STP, MP, Ph.D. 
 
 
 

SUMMARY 
 
Sugar cane juice has a lot of sucrose content, so it's easily damaged by 

microbial growth. heating process is often done to extend the shelf life. However, 

warming can cause the cane juice to easily react to browning. It not only affects 

color appearances of sugar cane juice but also affects the taste and some other 

chemical properties. Therefore, the heating process needs to be optimized so that 

the quality of the cane juice product is maintained. 

This study aims to find the optimal temperature and time of heating process 

of sugarcane juice using Response Surface Methodology with the design of 

Central Composite Design (CCD). The combination of treatments in this study 

consisted of two combinations of heating temperature (T1: 85OC, T2: 90OC, T3: 

95OC) and heating time (P1: 1 min, P2: 3 min and P3: 5 min). The design uses 4 

center points, so from the design obtained 12 treatments with each repeated 3 

times. Response used in the design is the color L, Color a and color b. then, 

verification is done to obtain optimal temperature and heating time. The optimal 

product from the design will be analyzed for total sucrose, moisture content,% brix, 

reducing sugar content and total microbe (Total Plate Count). 

Temperature and heating time gives a real effect on the color of the cane 

juice. Sugarcane juice with 85OC warming temperature and 1 minute heating time 

shows the slightest increase in color profile while cane juice with 95OC warming 

temperature and 5 minute heating time shows the most increase. After RSM 

verification, the cane juice product with temperature and heating time 85OC and 1 

minute become the product with optimum result. The optimum product has a total 

sucrose of 12.86%; water content of 87.13%; % brix of 12.87%; reducing sugar by 

1.53% and Total Plate Count of 8.53 x 106 colony / ml. 

 

Keywords : Caramelization, Response Surface Methodology, Sugar Cane 

Juice. 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Perkembangan industri manufaktur terutama dalam bidang pangan sangat 

pesat sehingga tuntutan untuk mengembangkan produk-produk baru semakin 

besar. Tuntutan ini didorong oleh keinginan konsumen yang menginginkan produk-

produk yang semakin beragam dan mempunyai kualitas baik dan memenuhi 

kriteria yang diinginkan oleh konsumen. 

Tebu merupakan salah satu komoditas yang penting dalam dunia industri. 

Tanaman tebu telah di budidayakan di berbagai negara didunia terutama negara 

yang memiliki iklim tropis. Salah satu negara yang masuk dalam daftar 

pembudidaya tanaman tebu adalah Indonesia. Tahun 2014 total produksi tebu 

nasional mencapai 2.728.393 ton dengan jumlah produksi terbanyak di provinsi 

Jawa Timur dengan jumlah 1.327.500 ton (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2014)  

Tanaman tebu di Indonesia dimanfaatkan karena kandungan sukrosanya 

yang tinggi dan dapat diekstrak dalam bentuk nira tebu. Nira dari tebu tersebut 

dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan mulai keperluan konsumsi sehari-

hari hingga untuk keperluan industri. Salah satu pemanfaatan tanaman tebu  

sebagai bahan baku pembuatan minuman sari tebu. Sari tebu merupakan 

minuman yang diperoleh dari proses penggilingan batang tebu dan melalui proses 

penyaringan untuk menghilangkan pengotor pada sari tebu tersebut. 

 Produk sari tebu kaya akan nutrisi mengandung sekitar 15-18% sukrosa, 0,5 

% gula pereduksi, sejumlah senyawa nitrogen dan beberapa unsur mineral untuk 

pertumbuhan mikroba, sehingga perlu dilakukan proses pengolahan lebih lanjut 

untuk mencegahnya dari kerusakan (Singh, 2006). Banyaknya jumlah nutrisi yang 

terdapat pada produk sari tebu membuat produk tersebut mudah mengalami 

kerusakan, sehingga perlu dilakukan proses pengolahan untuk mencegah 

terjadinya kerusakan. Permasalahan ini juga dialami oleh sebuah home industry 

yang memproduksi minuman sari tebu.  

Produk yang dihasilkan oleh home industry  tersebut dikemas dengan botol 

plastic PET 250 ml dan setiap hari dipasarkan ke toko-toko kecil disekitarnya. 

Produk sari tebu yang dijual tidaklah tahan lama dan sudah rusak pada sore 

harinya. Hal tersebut menyebabkan home industry tesebut mengalami kerugian, 

sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengatasi permasalah yang dialami oleh 
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home industry tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengolahan 

pada produk sari tebu yang didapatkan. Proses pengolahan yang paling mungkin 

digunakan pada produk sari tebu adalah proses pengolahan dengan panas. 

Proses ini dipilih karena terdapat enzim invertase dan mikroba yang hanya dapat 

dihentikan aktivitasnya dengan pemanasan (Solomon, 2009).  

Namun, disisi lain sari tebu mudah mengalami perubahan mutu akibat proses 

pemanasan. Perubahan mutu tersebut meliputi sifat fisik dan kimia diantaranya 

terjadi pencoklatan non enzimatis. Reaksi pencoklatan non enzimatis terjadi pada 

makanan yang memiliki kadar sukrosa tinggi seperti pada sari tebu. Sukrosa 

mengalami degradasi pada proses pemanasan dan membentuk senyawa 5-

hidroxymethylfurfural. Perubahan warna pada sukrosa tersebut terjadi pada 

pemanasan dengan suhu dan waktu tertentu. Perubahan warna pada proses 

pemanasan ini sangat berpengaruh terhadap terhadap mutu akhir sari tebu, tidak 

hanya mutu warna secara visual saja, namun juga berpengaruh terhadap rasa dan 

mutu organoleptik lainnya serta beberapa sifat fisik kimia penting lainya. 

 Faktor-faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap mutu dari sari tebu 

sehingga dipilihlah faktor suhu dan waktu pemanasan sebagai perlakuan utama 

pada penelitian ini. Fokus kajian pada penelitian ini mencari titik optimal pada 

proses pemanasan sari tebu dari beberapa kombinasi perlakuan suhu dan waktu 

pemanasan untuk menghasilkan sari tebu dengan kualitas terbaik.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

a. Berapakah suhu pemanasan pada sari tebu untuk menghasilkan sari tebu 

dengan profil warna optimum? 

b. Berapakah waktu pemanasan pada sari tebu untuk menghasilkan sari tebu 

dengan profil warna optimum? 

c. Bagaimana profil warna yang dihasilkan oleh sari tebu dengan suhu dan 

waktu pemanasan optimum? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian bertujuan untuk mengetahui suhu dan waktu yang 

optimum pada proses pemanasan sehingga didapat sari tebu dengan profil warna 

yang optimum 

. 
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1.3.2. Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mengetahui suhu dan waktu pemanasan aar didapat sari tebu dengan profil 

warna yang optimum. 

b. Menganalisa pengaruh suhu dan waktu pemanasan terhadap karakteristik 

fisik sari tebu 

c. Menganalisa pengaruh suhu dan waktu pemanasan terhadap karakteristik 

kimia dan mikrobiologis sari tebu. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan suhu dan waktu 

pemanasan optimal untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia 

terbaik. 

 

1.5. Hipotesis  

Hipotesis dari penelitian ini adalah waktu dan suhu pemanasan memiliki 

pengaruh terhadap perubahan warna, kadar sukrosa kadar gula reduksi pada sari 

tebu. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tebu 

2.1.1 Deskripsi Tanaman Tebu 

 

Tanaman tebu (Saccharum officinarum L) merupakan bahan baku utama 

yang digunakan dalam proses produksi gula. Tanaman tebu merupakan tanaman 

musiman yang dipanen setahun sekali (Supriyadi, 1992). Tanaman tebu dapat 

tubuh di negara dengan iklim tropis maupun sub tropis (Rein, 2007). Tebu memiliki 

Tinggi batang antara 2-5 meter, tergantung baik buruknya pertumbuhan, jenis tebu 

maupun keadaan iklim. Pada pucuk batang tebu terdapat titik tumbuh yang 

berperan penting dalam proses pertumbuhan. Akar tanaman tebu adalah akar 

serabut, hal ini sebagai salah satu ciri bahwa tanaman ini termasuk ke dalam kelas 

onocotyledone (Widarwati, 2008).  

Gambar 2.1. Batang Tebu (Indrawanto dkk,2010) 

  

2.1.2 Klasifikasi 

Tanaman tebu tergolong tanaman perdu dengan nama latin Saccharum 

officinarum. Di daerah Jawa Barat disebut Tiwu, di daerah Jawa Tengah dan Jawa 

Timur disebut Tebu atau Rosan (Indrawanto dkk, 2010). Sistematika tanaman tebu 

adalah: 



5 
 

Divisi   : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas   : Monocotyledone 

Ordo   : Graminales 

Famili   : Graminae 

Genus   : Saccharum 

Species  : Saccarum officinarum 

 

2.1.3 Biologi dan Morfologi 

 

Batang tanaman tebu berdiri lurus dan beruas-ruas yang dibatasi dengan 

buku-buku. Pada setiap buku terdapat mata tunas. Batang tanaman tebu berasal 

dari mata tunas yang berada dibawah tanah yang tumbuh keluar dan berkembang 

membentuk rumpun. Diameter batang antara 3-5 cm dengan tinggi batang antara 

2-5 meter dan tidak bercabang. Akar tanaman tebu termasuk akar serabut tidak 

panjang yang tumbuh dari cincin tunas anakan. Pada fase pertumbuhan batang, 

terbentuk pula akar dibagian yang lebih atas akibat pemberian tanah sebagai 

tempat tumbuh (Indrawanto dkk, 2010). 

Daun tebu berbentuk busur panah seperti pita, berseling kanan dan kiri, 

berpelepah seperti daun jagung dan tak bertangkai. Tulang daun sejajar, ditengah 

berlekuk. Tepi daun kadang-kadang bergelombang serta berbulu keras. Bunga 

tebu berupa malai dengan panjang antara 50-80 cm. Cabang bunga pada tahap 

pertama berupa karangan bunga dan pada tahap selanjutnya berupa tandan 

dengan dua bulir panjang 3-4 mm. Terdapat pula benangsari, putik dengan dua 

kepala putik dan bakal biji. Buah tebu seperti padi, memiliki satu biji dengan besar 

lembaga 1/3 panjang biji. Biji tebu dapat ditanam di kebun percobaan untuk 

mendapatkan jenis baru hasil persilangan yang lebih unggul (Indrawanto dkk, 

2010). 

 

2.1.4 Syarat Tumbuh 

 

Tanaman tebu tumbuh didaerah tropika dan sub tropika sampai batas garis 

isoterm 20OC yaitu antara 19OLU – 35OLS. Kondisi tanah yang baik bagi tanaman 

tebu adalah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah, selain itu akar 

tanaman tebu sangat sensitif terhadap kekurangan udara dalam tanah sehingga 
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pengairan dan drainase harus sangat diperhatikan. Drainase yang baik dengan 

kedalaman sekitar 1 meter memberikan peluang akar tanaman menyerap air dan 

unsur hara pada lapisan yang lebih dalam sehingga pertumbuhan tanaman pada 

musim kemarau tidak terganggu. Drainase yang baik dan dalam juga dapat 

manyalurkan kelebihan air dimusim penghujan sehingga tidak terjadi genangan air 

yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman karena berkurangnya oksigen 

dalam tanah (Indrawanto dkk, 2010). 

Dilihat dari jenis tanah, tanaman tebu dapat tumbuh baik pada berbagai 

jenis tanah seperti tanah alluvial, grumosol, latosol dan regusol dengan ketinggian 

antara 0 – 1400 m diatas permukaan laut. Akan tetapi lahan yang paling sesuai 

adalah kurang dari 500 m diatas permukaan laut. Sedangkan pada ketinggian > 

1200 m diatas permukaan laut pertumbuhan tanaman relative lambat. Kemiringan 

lahan sebaiknya kurang dari 8%, meskipun pada kemiringan sampai 10% dapat 

juga digunakan untuk areal yang dilokalisir. Kondisi lahan terbaik untuk tebu 

adalah berlereng panjang, rata dan melandai sampai 2% apabila tanahnya ringan 

dan sampai 5 % apabila tanahnya lebih berat (Indrawanto dkk, 2010). 

Struktur tanah yang baik untuk pertanaman tebu adalah tanah yang 

gembur sehingga aerasi udara dan perakaran berkembang sempurna, oleh karena 

itu upaya pemecahan bongkahan tanah atau agregat tanah menjadi partikel-

partikel kecil akan memudahkan akar menerobos. Sedangkan tekstur tanah, yaitu 

perbandingan partikelpartikel tanah berupa lempung, debu dan liat, yang ideal bagi 

pertumbuhan tanaman tebu adalah tekstur tanah ringan sampai agak berat 

dengan kemampuan menahan air cukup dan porositas 30 % (Indrawanto dkk, 

2010). 

Tanaman tebu menghendaki solum tanah minimal 50 cm dengan tidak ada 

lapisan kedap air dan permukaan air 40 cm. Sehingga pada lahan kering, apabila 

lapisan tanah atasnya tipis maka pengolahan tanah harus dalam. Demikian pula 

apabila ditemukan lapisan kedap air, lapisan ini harus dipecah agar sistem aerasi, 

air tanah dan perakaran tanaman berkembang dengan baik. 

Tanaman tebu dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang memiliki pH 6 

‐ 7,5, akan tetapi masih toleran pada pH tidak lebih tinggi dari 8,5 atau tidak lebih 

rendah dari 4,5. Pada pH yang tinggi ketersediaan unsur hara menjadi terbatas. 

Sedangkan pada pH kurang dari 5 akan menyebabkan keracunan Fe dan Al pada 

tanaman, oleh karena itu perlu dilakukan pemberian kapur (CaCO3) agar unsur Fe 

dan Al dapat dikurangi (Indrawanto dkk, 2010). 
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Tanaman tebu dapat tumbuh dengan baik didaerah dengan curah hujan 

berkisar antara 1.000 – 1.300 mm per tahun dengan sekurang-kurangnya 3 bulan 

kering. Distribusi curah hujan yang ideal untuk pertanaman tebu adalah: pada 

periode pertumbuhan vegetatif diperlukan curah hujan yang tinggi (200 mm per 

bulan) selama 5-6 bulan. Periode selanjutnya selama 2 bulan dengan curah hujan 

125 mm dan 4 – 5 bulan dengan curah hujan kurang dari 75 mm/bulan yang 

merupakan periode kering. Periode ini merupakan periode pertumbuhan 

generative dan pemasakan tebu (Indrawanto dkk, 2010).. 

Ditinjau dari kondisi iklim yang diperlukan, maka wilayah yang dapat ideal 

diusahakan untuk tebu lahan kering/tegalan berdasarkan Oldemen dan Syarifudin 

adalah tipe B2, C2, D2 dan E2. Sedangkan untuk tipe iklim B1 C1 D1 dan E1 

dengan 2 bulan musim kering, dapat diusahakan untuk tebu dengan syarat 

tanahnya ringan dan berdrainase bagus. Untuk tipe iklim D3, E3 dan D4 dengan 4 

bulan kering, dapat pula diusahakan dengan syarat adanya ketersediaan air irigasi 

(Indrawanto dkk, 2010). 

Tanaman tebu yang telah siap untuk digiling memiliki umur sekitar 5 hinga 7 

bulan dan memiliki kadar sukrosa yang tinggi. Komposisi tebu bervariasi, hal ini 

dipengaruhi oleh dari jenis tebu, keadaan tanaman, cara pemeliharaan, dan tingkat 

kemasakan tebu, komposisi tersebut akan mempengaruhi kandungan gula yang 

ada didalam tebu.  

Pemanenan tebu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemanenan 

secara manual maupun menggunakan peralatan mekanis, namun 80 % gula tebu 

di dunia dipanen secara manual (Mayer et. al, 2005). Pemanenan tebu di 

Indonesia secara umum masih menggunakan metode manual dan pada beberapa 

daerah sudah menggunakan metode mekanis. Tebu yang dipanen yaitu tebu yang 

sudah berumur 11 sampai 16 bulan, pada umur tesebut kadar gula yang 

terkandung dalam tebu sudah optimal dan siap untuk dipanen. Tebu dikatakan 

masak apabila telah berhenti tumbuh dan daunnya mulai mengering, pada saat 

tersebut kadar gula naik sedangkan kadar air berkurang. 

 Penebangan tebu yang pertama kali batang tebu yang di pangkas disisakan 

± <5 cm dari permukaan tanah. Sisa dari batang tebu tersebut akan tumbuh tunas 

baru yang biasa disebut dengan Ratoon I, pertumbuhan ini akan terus berlangsung 

hingga Ratoon IV. Setelah mencapai Ratoon IV, maka pada panen berikutnya 

dilakukan dengan mencabut tebu beserta akarnya dan kemudian dilakukan 

penanaman bibit baru (Yuliandari, 2008). 
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Sebelum pemanenan tebu, terlebih dahulu dilakukan analisa terhadap 

kemasakan tebu. Analisis kemasakan tebu dilakukan untuk memperkirakan waktu 

yang tepat penebangan tebu sehingga tebu yang akan diolah dalam keadaan 

optimum. Analisis ini dilakukan secara periodik setiap 2 minggu sejak tanaman 

berusia 8 bulan dengan cara menggiling sampel tebu digilingan kecil di 

laboratorium (Indrawanto dkk, 2010). Sampel tebu diambil sebanyak 15-20 batang 

dari rumpun tebu yang berada minimal 15 meter dari tepi dan 30 baris dari barisan 

pinggir. Nira tebu yang didapat dari sampel tebu yang digiling di laboratorium 

diukur persen brix, pol dan purity nya. Metode analisis kemasakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Setelah akar dan daun tebu sampel dipotong, rata-rata berat dan panjang 

batang tebu sampel dihitung.  

2. Setiap batang dipotong menjadi 3 sama besar sehingga didapat bagian 

batang bawah, tengah dan atas. Setiap bagian batang ditimbang dan dihitung 

perbandingan beratnya, kemudian dibelah menjadi dua.  

3. Belahan batang tebu dari setiap bagian batang digiling untuk mengetahui hasil 

nira dari bagian batang bawah, tengah dan atas. Nira yang dihasilkan 

ditimbang untuk diketahui daya perah gilingan  

4. Dari nira yang dihasilkan dihitung nilai brix dengan memakai alat Brix Weigher, 

nilai pol dengan memakai alat Polarimeter dan rendemen setiap bagian 

batang.  

5. Nilai faktor kemasakan dihitung dengan rumus: 

 

 

 

RB = rendemen batang bawah  

RA = rendemen batang atas  

FK = faktor kemasakan, dimana jika:  

FK = 100 berarti tebu masih muda  

FK = 50 berarti tebu setengah masak  

FK = 0 berarti tebu sudah masak  

 

Data yang diperoleh digunakan untuk memetakan tingkat kemasakkan tebu pada 

peta lokasi tebu sebagai informasi lokasi tebu yang sudah layak untuk dipanen. 

Namun demikian prioritas penebangan tidak hanya mempertimbangkan tingkat 

FK = 
𝑅𝐵−𝑅𝐴

𝑅𝐵
 X 100 % 



9 
 

kemasakan tebu tapi juga mempertimbangkan jarak kebun dari pabrik, kemudahan 

transportasi, kesehatan tanaman dan ketersediaan tenaga kerja (Indrawanto dkk, 

2010). 

 

2.1.5 Produksi Tebu di Indonesia 

 

Penanaman tanaman Tebu di Indonesia dilkakukan di beberapa pulau dan 

provinsi dan terpusat di Pulau Jawa. Pada tahun 2015, diperkirakan luas lahan 

perkebunan tebu di Indonesia mencapai 486.848 hektar yang terbagi menjadi 

306.242 hektar perkebunan milik rakyat, 68.706 hektar perkebunan milik negara 

dan 111.900 hektar perkebunan milik swasta (Direktorat Jenderal Perkebunan, 

2014). Berikut data lengkap mengenai perkiraan luas tanam dan produksi tebu di 

Indonesia pada tahun 2014 : 

 

Tabel 2.1 Estimasi Luas Tanam dan Produksi Tebu Tahun 2014 

No Provinsi Luas Tanam (Ha) Produksi (ton) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Sumatera Utara 
Sumatera Selatan 

Lampung 
Jawa Barat 

Jawa Tengah 
D.I.Y 

Jawa Timur 
Gorontalo 

Sulawesi Selatan 

10.051 
22.267 
116.452 
22.213 
73.816 
3.664 

218.250 
7.808 
12.326 

40.569 
99.807 
771.235 
97.385 
310.842 
17.106 

1.327.500 
30.688 
33.262 

Jumlah 486.848 2.728.393 

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan (2014). 
 

2.1.6 Nira Tebu 

 

Nira tebu atau sering disebut nira mentah merupakan cairan pada tebu yang 

diperoleh memalui proses pemerahan tebu dengan air imbibisi pada proses 

penggilingan (PG Tersana Baru, 2006). Nira tebu mengandung sukrosa yaitu 

karbohidrat yang termasuk dalam kelompok disakarida dan terdiri dari dua 

komponen monosakarida, D-glukosa dan D-fruktrosa. Nira tebu selain 

mengandung sukrosa dan berbagai gula pereduksi juga mengandung serat, zat 

bukan gula dan air. Dalam proses pembuatan gula kristal putih dari tebu, sukrosa 

harus dipisahkan dari zat bukan gula dalam serangkaian tahapan proses produksi. 

Nira tebu dengan kandungan sukrosa 14% memiliki densitas pada 20OC sebesar 

1053,873 kg/m3 dengan viskositas rata-rata 15,43 cp (Pancoast 1980).  
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Nira mentah terdiri dari nira mentah netto dan kotoran nira mentah. Nira 

mentah netto dihasilkan dari air yang terkandung dalam nira mentah dan 

kandungan %brix nira mentah. Air nira mentah berasal dari air yang terkandung 

dalam tebu dengan air dari imbibisi. Nira asli nira mentah berasal dari air dari tebu, 

kadar sukrosa nira mentah dan bukan gula nira mentah (PG. Tersana Baru, 2006). 

Nira mengandung gula dan zat bukan gula seperti disajikan dalam dalam Tabel 

2.2. 

 

Tabel 2.2 Kandungan gula dan zat bukan gula dalam nira 

No Komponen Presentase (% tebu) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Gula sukrosa 
Gula pereduksi 
Zat anorganik 

Zat organik 
Sabut 

Zat warna 
Air 

11 – 14 
0,5 – 2,0 
0,5 – 2,5 

0,15 – 0,20 
10,0 – 15,0 
7,5 – 15,0 
60,0 – 80,0 

Sumber : Moerdokusumo (1993). 

 

Nira merupakan salah satu bahan pangan yang mudah rusak karena 

kontaminasi dengan mikroba. Kerusakan nira sebenarnya sudah dimulai sejak 

awal penggilingan tebu. Infeksi mikroba ke dalam nira terjadi akibat kontak antara 

batang tebu dengan pisau atau tanah. Mikroba yang terbanyak menyerang tebu 

adalah Leuconostoc mesenteroides yang berasal dari tanah (Azmi, 2008). 

 

2.1.7 Komponen Gula Nira Tebu 

Komponen gula utama pada nira tebu adalah sukrosa. Sukrosa merupakan 

gula yang tergolong dalam kelompok disakarida. Monomer penyusun sukrosa 

adalah glukosa dan fruktosa. 

 

a. Sukrosa 

Sukrosa merupakan gula yang termasuk dalam golongan disakarida. 

Sukrosa mempunyai rumus kimia C12H22O11, dan terdiri dari dua komponen 

monosakarida yaitu D-glukosa dan D-fruktosa . Sukrosa terbentuk dari karbohidrat 

melalui proses asimilasi pada tanaman. Sukrosa merupakan senyawa kimia yang 

paling banyak tersebar diseluruh bagian tanaman dan terdapat dalam cairan dari 

tanaman. Pada beberapa jenis tanaman seperti tebu, sukrosa disimpan dalam 

jumlah yang tinggi pada bagian batang. Sukrosa mempunyai nilai ekonomis 

karena kemurnian dan rasa manisnya. Sukrosa digunakan sebagai bahan 
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makanan dan minuman atau digunakan dalam industri makanan dan farmasi. 

Sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia, penggunaan sukrosa terus 

meningkat seiring peningkatan jumlah populasi manusia dan perkembangan 

peradaban manusia. Gula kristal mengandung 99,9% sukrosa (Azmi, 2008). 

 

b. Glukosa 

Glukosa adalah karbohidrat dengan rumus kimia C6H12O6 yang termasuk 

monosakharida heksosa atau aldoheksosa. Glukosa terdapat dalam bentuk L-

glukosa dan D-glukosa. L-glukosa tidak terdapat di alam secara bebas. D-glukosa 

merupakan gula yang banyak terdapat dari alam dalam keadaan bebas misalnya 

dalam jaringan binatang dan dalam nira dari tanaman, dan dalam bentuk ikatan 

antara lain dalam glukosida tanaman, disakarida, trisakarida, selulosa, pati dan 

lain-lain. 

Glukosa dapat berbentuk kristal anhidrat dan kristal hidrat. Kristal hidrat 

diperoleh dari hasil mengkristalkan dalam air pada suhu dibawah 50OC dan dapat 

dijadikan kristal anidrat dengan cara pemanasan pada lapisan tipis pada cawan 

yang mendatar. Anhidrat glukosa merupakan kristal halus berbentuk jarum dan 

mempunyai rumus β- D-glukopiranosa yang memiliki titik cair 146OC-147OC. 

Kelarutan glukosa pada suhu rendah lebih kecil dari pada kelarutan sukrosa (Azmi, 

2008).  

 

c. Fruktosa 

Fruktosa merupakan monosakarida yang secara alami terdapat pada  

banyak buah-buahan dalam jumlah yang banyak. Fruktosa memiliki rumus kimia 

C6H12O6 dan termasuk dalam monosakarida heksosa atau ketoheksosa (Azmi, 

2008). 

 

2.2 Sari Tebu 

Sari tebu merupakan salah satu minuman yang terkenal memiliki rasa yang 

enak. Sari tebu disajikan sebagai minuman penghilang rasa haus saat hari sedang 

panas. Kandungan zat besi dan karbohidrat yang tinggi pada sari tebu 

membuatnya baik mengembalikan energi pada tubuh. Sebagai produk yang 

memiliki banyak nutrisi, sari tebu memiliki manfaat kesehatan diantaranya memiliki 

manfaat kesehatan diantaranya memperkuat sistem pencernaan, mengoptimalkan 
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fungsi mata, ginjal, otak, organ reproduksi dan menjaga saluran urin untuk tetap 

bersih (Karthikeyan dan Samipillai, 2010).    

 

2.2.1 Komposisi Kimia 

Komposisi kimia sari tebu tergantung pada varietas tebu, kondisi 

lingkungan, perlakuan pada saat penamanan, tingkat kematangan saat dipanen 

dan perlakuan fisik pada saat pemanenan (Yadira et al, 2005). Secara umum, sari 

tebu mengandung air, gula non reduksi, gula reduksi, komponen organik dan 

komponen nonorganik dan komponen nitrogen (Krishnakumar and Devadas, 

2006).  

 

Table 2.3 Komposisi Kimia Sari Tebu per 100 ml 

Komposisi Jumlah 

Kadar air 90,2 % 
Karbohidrat 9,1g 
Kalsium 10 mg 
Zat Besi 1,1 mg 
Thiamine 0,02 mg 
Riboflavin 0,02 mg 
Vitamin C 5 mg 
Kalori 36 kkal 

(Sumber : Swaminathan, 1991). 

 

Karbohidrat yang paling banyak ditemukan pada sari tebu adalah 

monosakarida (glukosa dan fruktosa) dan sukrosa. Oligosakarida dan polisakarida 

juga mungkin terdapat pada sari tebu tergantung pada umur tanaman tebus sat 

dipanen. Polisakarida adalah monosakarida terkondensasi yang terdapat dalam 

bentuk pati, gum dan dekstran pada sari tebu. Terbentuknya dekstran pada sari 

tebu diduga terjadi kontaminasi pada bagian batang tebu yang mengalami 

kerusakan mekanis saat pemanenan (Walford, 1996). 

 
Tabel 2.4. Komposisi Karbohidrat Pada Sari Tebu 

Karbohidrat  Konsentrasi 

Monosakarida (%) Glukosa 
Frukosa 

0,26-0,33 
0,26-0,33 

Disakarida (%) Sukrosa 9,6-10,9 
Oligosakarida (%) 1-kestose 

6-kestose 
Neo-kestose 

0,26-0,33 
0.03-0,5 
0,01-0,4 

Polisakarida (%)  0,3-1,3 

(Sumber : Walford, 1996). 
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2.2.2 Pigmen Penyusun Warna Sari Tebu 

Nira tebu mengandung beberapa pigmen warna yang berasal dari 

jaringan tebu, seperti kulit tebu mengandung dua campuran pigmen warna 

klorofil dan antosianin. Selain itu, serat tebu mengandung sakaretin dan 

mata tunas batang tebu mengandung tanin, serta beberapa pigmen dalam 

jumlah kecil yang belum diketahui (Mathur, 1978). 

 

a. Antosianin 

Pigmen antosianin larut dalam nira dan memberikan warna gelap ungu. 

Selain itu, penambahan susu kapur akan memberikan warna hijau gelap dalam 

nira. Proses pemurnian dengan defekasi tidak cukup untuk mengeliminasi pigmen 

ini. Hanya dengan karbonatasi pigmen ini akan tereliminasi sempurna. Pigmen ini 

tidak dapat dihilangkan dengan penambahan asam sulfur karena proses 

penghilangan hanya bersifat sementara. 

 

b. Tanin 

Tanin memberikan warna hijau dalam larutan gula. Namun, apabila bereaksi 

dengan garam besi akan memberikan warna gelap. Pigmen ini larut dalam nira 

dan selama proses pemanasan, nira akan terdekomposisi menjadi katekol dan 

penambahan alkali akanmembentuk protochateuic acid.  

 

c. Klorofil 

Pigmen klorofil tidak larut dalam air dan larutan gula tetapi larut dalam 

alkohol dan eter. Pigmen ini tidak dipengaruhi oleh proses pemurnian dengan 

defekasi dan tidak bereaksi dengan asam. Klorofil merupakan koloid alami dan 

tetap tersuspensi dalam nira tebu. Penghilangan pigmen ini hanya dengan proses 

penyaringan setelah proses pemurnian tanpa mempengaruhi warna gula.  

Klorofil terdiri dari klorofil a, b dan c. Klorofil-a dan -b apabila terhidrolisa, 

maka akan didapatkan alkohol yang disebut phytol. Gugus phytol membentuk 

sepertiga dari molekul klorofil dan mempunyai afinitas yang kuat terhadap oksigen. 

Bila diabukan, klorofil murni akan meninggalkan residu yang tersusun hanya dari 

magnesium-oxyde. Meskipun unsur besi (Fe) dan mineral-mineral lainnya adalah 

esensial bagi pembentukan klorofil dalam sel-sel hidup, namun magnesium (Mg) 

adalah satu-satunya unsur logam yang merupakan komponen klorofil. Semua 

klorofil memiliki sifat dapat berfluorescense, yakni apabila mendapat penyinaran 
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dengan spektrum cahaya tertentu (excitation spectrum), maka cahaya yang 

diteruskannya (emission spectrum) adalah cahaya pada spektrum yang berlainan. 

Sebagai contoh, klorofil-a yang dilarutkan dalam aceton 85 % mempunyai 

maximum excitation antara panjang gelombang 430-450 nm (biru-ungu) dan akan 

memberikan maximum emission antara panjang gelombang 650-675 nm (merah 

tua) (Riyono, 2007). 

 

d. Sakaretin  

Sakaretin merupakan pigmen yang berasal dari serat tebu. Pigmen ini tidak 

dapat diekstrak dengan air atau larutan gula, tetapi harus dengan penambahan 

alkali. Dengan penambahan susu kapur, pigmen ini memberikan warna kuning dan 

terekstrak serta terkristalkan dalam pembuatan gula kasar. Pigmen ini tidak 

berbahaya dan kurang memberikan warna pada kondisi netral atau asam. 

 

2.3 Kerusakan pada Sari Tebu 

 

2.3.1 Degradasi Sukrosa 

Degradasi sukrosa dalam nira tebu dapat disebabkan oleh aktivitas 

mikroba melalui proses fermentasi. Salah satu jenis mikroba yang menyebabkan 

degradasi sukrosa dalam nira tebu adalah  Leuconostoc mesenteroides  yang 

menghasilkan enzim yang mendegradasi sukrosa menjadi fruktrosa dan dekstran. 

Dekstran dihasikan oleh enzim dextransucrase  dalam nira, yang dapat 

menghambat kristalisasi sukrosa.  

Jenis mikroba lain dalam nira tebu adalah Flavobacterium ngenes, 

Brevibacterium sulferes, Flavobacterium devoras, Candida pulchemma, 

bactobacillus arabinosus, Saccharomyces lactis dan Saccharococcus sacchari 

yang dapat membentuk glikoprotein dalam batang tebu (Legaz et al. 2000). 

Degradasi sukrosa dalam nira tebu ditandai dengan rasa asam, berbuih dan 

berlendir.   

Beberapa mikroba dalam nira, seperti Saccharomyces cerevisiae dan 

Saccharomyces carisbergensis  dapat menghasilkan enzim invertase.  Invertase 

dapat menyebabkan reaksi inversi sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Mikroba 

dalam nira yang menghasilkan enzim invertase menyebabkan reaksi hidrolisis 

sukrosa menjadi gula pereduksi. Pada reaksi selanjutnya, gula pereduksi hasil 

reaksi hidrolisis dikonsumsi oleh mikroba dan difermentasi  menjadi alkohol dan 
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selanjutnya dioksidasi menjadi asam asetat. Asam yang terbentuk menyebabkan 

terjadi hidrolisis sukrosa lebih lanjut.  Reaksi inversi merupakan reaksi hidrolisis 

irreversible yang menghasilkan satu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa. 

Reaksi inversi dipercepat dengan adanya panas. 

Kerusakan nira akibat aktivitas mikroorganisme ditandai dengan rasa asam 

pada nira, berbuih putih dan berlendir dengan reaksi kimia seperti yang disajikan 

pada Persamaan dibawah (Goutara dan Wijandi, 1985). Menurut Legaz et. a/., 

(2000), adanya glikoprotein juga menjadi indikasi kontaminasi mikroba dalam nira 

tebu dan telah terjadi kerusakan terlebih dahulu pada batang tebu.  

 

C12H22O11 + H2O                         C6H12O6 + C6H12O6  

sukrosa                     glukosa      fruktosa  

C6H12O6                                2 C2H5OH + 2 CO2  

glukosa/fruktosa                    etanol  

C2H5OH  + O2                       CH3COOH + H2O  

etanol                                    asam asetat  

 

Persamaan reaksi pertama menunjukkan terjadinya reaksi invertasi pada 

sukrosa dengan katalis invertase atau reaksi hidrolisis karena adanya asam. 

Reaksi Inversi tersebut memecah komponen sukrosa menjadi glukosa dan 

fruktosa. Persamaan reaksi kedua menunjukkan hasil reaksi inversi atau hidrolisis 

sukrosa yang dimanfaatkan oleh mikroorganisme dan dikonversi menjadi etanol . 

Etanol yang dihasilkan tersebut kemudian selanjutnya dioksidasi menjadi asam 

asetat. Terbentuknya asam menyebabkan reaksi hidrolisis sukrosa terjadi 

berulang ulang dan nira menjadi asam. Menurut Goutara dan Wijandi (1985), 

proses degradasi sukrosa diikuti dengan pembentukan warna coklat tua. Semakin 

tinggi jumlah dekomposisi sukrosa makin nyata warnanya. Selanjutnya komponen 

glukosa dan fruktosa yang telah terbentuk dari reaksi hidrolisa sukrosa, mengalami 

proses fermentasi membentuk etil alkohol. Etil alkohol kemudian dioksidasi 

menjadi asam asetat. Kondisi nira yang asam akan semakin meningkatkan inversi 

sukrosa di dalam nira tebu. 

Pertumbuhan mikroorganisme secara umum mengikuti pola tertentu yang 

terdiri atas 6 fase yaitu fasa awal, fasa penyesuaian, fasa eksponensial, fasa 

pelambatan, fasa stasioner dan fasa penurunan (Filianty, 2007). Fasa awal adalah 

masa penyesuaian mikroorganisme sejak mengkontaminasi bahan. Pada fasa ini 
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terjadi sintesis enzim oleh sel yang diperlukan untuk metabolisme metabolit. 

Setelah fasa awal selesai, mulai terjadi reproduksi sel mikroorganisme. 

Konsentrasi sel mikroorganisme atau biomassa meningkat, mula-mula perlahan 

kemudian makin lama makin meningkat. Pada saat laju pertumbuhan sel 

mikroorganisme mencapai titik maksimal, maka terjadi pertumbuhan secara 

eksponensial. Pada fasa ini keadaan pertumbuhan mikroorganisme mencapai 

kondisi maksimal.  

Penurunan laju pertumbuhan atau fasa pelambatan terjadi pada saat 

substrat yang diperlukan mikroorganisme untuk pertumbuhan jumlahnya menurun 

dan terjadi penumpukan produk-produk penghambat pertumbuhan. Fasa 

pertumbuhan akan terhenti dan terjadi modifikasi struktur biokimiawi sel 

mikroorganisme pada fasa stasioner. Fasa selanjutnya adalah fasa penurunan, 

dimana jumlah sel mikroorganisme berkurang akibat terjadi kematian yang diikuti 

autolisis oleh enzim selular. 

 

2.3.2 Leuconostoc mesenteroides   

Leuconostoc mesenteroides termasuk kedalam jenis bakteri asam laktat, 

gram positif, tak berspora, serta merupakan bakteri anaerob fakultatif yang 

membutuhkan faktor tumbuh kompleks meliputi asam amino, peptida, karbohidrat, 

vitamin dan ion logam (Lonvaud dan Funel, 2000). Jenis bakteri lebih tahan 

terhadap berbagai kondisi perlakuan fisik seperti panas, dingin atau radiasi dan 

bahan kimiawi yang (Stainer et al., 1984). Bakteri ini juga toleran terhadap 

konsentrasi gula tinggi (Frazier dan Westhoff, 1978). Dari beberapa organisme 

yang dapat berkembang biak dalam tebu, Leuconostoc mesenteroides paling 

merusak karena dapat tumbuh pada batang tebu dan pada instalasi pabrik yang 

mampu mengubah 2-5 x 10-3 mg sukrosa/106 sel/jam (% sukrosa) pada suhu 35OC 

(Kurniawan, 1995).  

Bakteri Leuconostoc mesenteroides melakukan fermentasi terhadap 

glukosa menggunakan jalur pentosa-fosfat untuk memproduksi asam laktat, etanol 

dan CO2. Manitol juga diproduksi bila penerima elektronnya fruktosa, begitupun 

dekstran yang disintesa dari sukrosa (Lonvaud dan Funel, 2000). Beberapa galur 

Leuconostoc mesenteroides dan Streptococcus mutans dapat menghasilkan 

dekstran yang dikatalisis oleh sukrosa glukosiltransferase atau glukan-sukrase 

atau dekstransukrase (Robty, 1992).   
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2.3.3 Enzim Invertase 

Nama lain dari invertase adalah β-fructofuranosidase yang menunjukan 

reaksi yang dikatalis enzim ini adalah reaksi hidrolisis pada gugus ujung 

nonreduksi β-fructofuranoside dalam β-fructofuranosides. Selain itu reaksi 

tersebut juga dapat menghidrolisis gugus α-D-glucosidase yang merupakan gugus 

ujung unit glukosa. Selain oleh invertase, sukrosa juga dapat dihidrolisis dalam 

kondisi lingkungan yang asam walaupun tanpa adanya enzim (Wang, 2004). 

 Invertase dapat dihasilkan oleh beberapa jenis mikroorganisme dengan 

menggunakan substrat sukrosa. Secara komersil invertase dihasilkan dari jenis 

khamir Saccharomyces cerevisiae atau Saccharomyces carisbergensis. 

Walaupun berasal dari kultur yang sama, invertase dapat memiliki bentuk yang 

berbeda-beda. Sebagai contoh, invertase intraselular mempunyai berat molekul 

135.000 dalton sedangkan invertase ekstraselular mempunyai berat molekul 

270.000 dalton (Wang, 1999). 

 

2.3.4 Aktivitas Enzim Invertase 

Tanaman tebu mengandung berbagai jenis enzim, diantaranya adalah 

enzim invertase yang berperan dalam reaksi invertasi sukrosa menjadi glukosa 

dan fruktosa (Firlianty, 2007). Tanaman tebu mengandung invertase dalam bentuk 

yang sama (isoform) dengan keberadaan atau posisi yang berbeda-beda sebagai 

berikut : invertase netral (neutral invertase), invertase asam vakuola (vacuolar acid 

invertase), invertase asam yang terikat pada dinding sel (cell-wall bound acid 

invertase) dan invertase asam apoplastik terlarut (apoplastic soluble acid 

invertase) (Vorster dan Botha, 1998).  

Pengelompokan invertase juga dapat didasarkan pada pH optimum 

aktifitasnya, yaitu : invertase asam, invertase netral dan invertase alkali. 

Pengelompokan invertase lainnya adalah berdasarkan lokalisasi terhadap 

intraseluler yaitu : invertase terlarut dan invertase terikat (Mahbubur et.al. 2004). 

Menurut Zhu et.al. (1997), aktifitas invertase asam yang terlarut memiliki 

korelasi dengan akumulasi sukrosa dalam batang tebu. Sementara itu hal yang 

sama tidak terjadi pada invertase netral. Menurut Vorster dan Botha (1998), 

akumulasi sukrosa dan aktifitas spesifik invertase netral dalam batang tebu tidak 

menunjukan korelasi yang signifikan. Invertase netral memiliki aktifitas spesifik 

yang lebih tinggi daripada invertase asam terlarut (apoplastik dan vakuola). 

Invertase asam yang terikat pada dinding sel teridentifikasi keberadaannya dalam 
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batang tebu sejak sebelum batang tebu matang atau siap panen. Invertase pada 

tebu termasuk jenis glikoprotein dengan kadar gula 7,29% dan berat molekul 218 

kDa (Mahbubur et. al., 2004). Aktifitas invertase maksimal pada pH 7,2 dan suhu 

60°C.   

  

2.4 Penghambatan Kerusakan pada Nira Tebu 

Kerusakan pada nira tebu dapat dihambat dengan mengontrol reaksi 

kerusakan melalui pengaturan pH dan suhu. Kedua parameter tersebut memiliki 

peran besar mempengaruhi aktivitas enzimatis dan mikrobiologis. Setiap enzim 

memiliki kondisi pH dan suhu tertentu untuk reaksinya, demikian pula aktifitas 

mikrobiologi. Enzim invertase dalam tebu memiliki aktivitas maksimal pada pH 7,2 

dan suhu 60° C, dan mencapai setengah aktivitas maksimalnya pada pH 6,4 dan 

8,2 (Mahbubur et.al., 2004, Vorsterdan Frederik, 1998). Kehilangan sukrosa pada 

tahap pemurnian dan evaporasi dapat dikurangi dengan melakukan pengaturan 

pH. pH harus diatur agar mencapai 6,3-6,4 pada akhir evaporator (Eggleston et.al., 

2003).  

Penggunaan suhu tinggi selain membunuh mikroorganisme dalam nira 

dapat juga berfungsi menginaktivasi enzim seperti invertase yang aktivitasnya 

terhenti dengan pemanasan selama 2 menit pada suhu 90° C (Vorster dan 

Frederik, 1998). Suhu dan pH juga mempengaruhi aktivitas mikroorganisme. 

Seperti halnya enzim, mikroorganisme juga memiliki batas optimum agar dapat 

bertahan hidup. Umumnya mikroorganisme tidak dapat bertahan hidup pada 

kondisi suhu dan pH yang terlalu rendah atau terlalu tinggi.  

  

2.5 Response Surface Methodology 

Response Surface Methodology (RSM) merupakan kumpulan teknik 

matematika dan statistika yang berguna untuk analisis dan permodelan dari suatu 

permasalahan (respons) dengan satu atau lebih perlakuan dalam penelitian 

(Montgomery 2001). Perancangan model dengan menggunakan RSM dapat 

memberikan hubungan atau korelasi dari suatu permasalahan dengan kombinasi 

perlakuan yang berbeda. Tujuan utama dari RSM adalah membantu peneliti untuk 

merancang percobaan agar mendapatkan hasil paling optimum dari percobaan 

tersebut (Montgomery 2001). 

Menurut Anderson et al. (2000) pada dasarnya terdapat dua proses optimasi 

yaitu optimasi formula menggunakan metode mixture design dan optimasi proses 
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dengan metode faktorial atau response surface. Mixture design merupakan teknik 

optimasi yang sering digunakan untuk formulasi suatu produk, sedangkan 

response surface digunakan untuk menentukan ataupun perbaikan tahapan 

proses. Junqueira et al (2007) menggunakan mixture design pada penelitianya 

dalam menentukan formulasi optimum untuk mendapatkan tepung dengan 

kandungan oksidan yang maksimum. Penelitiannya tersebut menggunakan tiga 

formula yaitu lipoxygenase enzyme, benzoyl peroxide dan asam askorbat. 

Sementara itu Yap et al (2009) menggunakan response surface untuk menentukan 

kondisi ektraksi buah belimbing untuk mendapatkan total fenol yang optimal. 

Terdapat tiga kondisi proses yang dioptimasi, yaitu suhu ekstraksi, waktu 

ekstraksi, dan konsentrasi pelarut. 

 

2.6 Reaksi Karamelisasi 

Karamelisasi merupakan salah satu reaksi pencoklatan non enzimatik yang 

melibatkan reaksi degradasi gula tanpa adanya asam amino atau protein yang 

menghasilkan produk akhir berupa polimer tanpa nitrogen berwarna coklat (Eskin 

et al., 1971). Karamelisasi sukrosa adalah pemecahan sukrosa menjadi molekul 

glukosa dan fruktosa pada suhu yang melampaui titik leburnya yaitu 160°C. Pada 

saat suhu pemanasan telah mencapai titik leburnya, warnanya berubah dari putih 

menjadi coklat tua dan menghasilkan aroma karamel (Belitz, 2009). 

Proses reaksi karamelisasi dibagi ke dalam tiga  tahap, yaitu (1) tahap 1,2 

enolisasi, (2) tahap dehidrasi atau fisi, dan (3) tahap pembentukan pigmen. Tahap 

pertama yang membentuk senyawa 1,2 enol dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

Reaksi ini akan lebih cepat pada suasana basa. Tahap kedua dapat terjadi melalui 

reaksi dehidrasi (pelepasan air) atau reaksi fisi (pemecahan). Dehidrasi terjadi 

pada pemanasan gula dalam suasana asam, yaitu pada nilai pH di bawah 6.4 dan 

mencapai maksimal pada nilai pH dibawah 3.0 (Setiawan, 2007). Setelah reaksi 

dehidrasi maka terbentuk senyawa 5-hidroksimetil-2-furfuraldehida yang 

merupakan senyawa prekursor dari pigmen coklat.   

Gambar 2.2. Reaksi Tahap 1 Pembentukan Senyawa 1,2 enol (Eskin et al, 1971). 
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Tahapan selanjutnya adalah reaksi fisi. Reaksi ini mengakibatkan 

pemecahan senyawa 1,2 enol menghasilkan senyawa-senyawa redukton, seperti 

triosaenidol dan piruvaldehidrat yang juga merupakan prekursor pigmen coklat. 

Proses fisi terjadi pada pemanasan gula dalam kondisi basa, namun dapat terjadi 

pula dalam kondisi asam lemah. Semakin meningkat pH, maka proses fisi akan 

meningkat secara cepat (Setiawan, 2007).  
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III METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini di lakukan mulai bulan Agustus  2017 sampai bulan Apr i l  

2018 di Laboratorium Teknologi Pengolahan Pangan, Kimia, Biokimia Pangan 

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya dan Pabrik Gula Krebet, 

Malang, Jawa Timur. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan untuk pembuatan minuman sari tebu adalah alat 

penggiling tebu, filter, cane cleaner, spectrophotometer, kuvet, kompor, panci, 

botol polyethylene terephthalate (PET). 

Alat untuk analisis adalah labu ukur 100ml, stop Erlenmeyer 250 ml, 

pendingin balik, bunsen, buret 50 ml, timbangan analitik, kaki tiga dan kawat 

kasa, pipet volume 25 ml, beaker glass 250 ml, water bath dan thermometer. 

Alat yang digunakan untuk analisa mikroba perlakuan pada terbaik yaitu 

autoclave listrik, pH meter, sarung tangan plastik, spatula atau sendok, plastik 

steril, cawan petri, volume pipet, tabung reaksi, incubator, colony counter, botol 

schoot duran, timbangan digital, dan laminar air flow.  

 

3.2.2 Bahan 

Bahan baku untuk pembuatan sari tebu berupa batang tebu hijau 

(Saccarum officinarum) varietas PSJK 922 yang diambil dari lahan tebu milik 

petani tebu dengan usia tanam 1 tahun yang di Krebet, Malang, Jawa Timur.  

Bahan yang digunakan untuk analisa kimia yaitu Larutan Luff Schoorl, Larutan 

Nelson Somogyi, Larutan Na2S2O3 (Na-thiosulfat) 0,1 N, Larutan H2SO4 20%, Indikator 

amylum 1 %, Larutan KI 20 %, Larutan HCl 4 N, Larutan NaOH 50%,  Indikator PP dan 

aquades. 

Bahan yang digunakan untuk analisa mikroba adalah media Plate Count Agar 

(PCA), larutan pepton, aquades, etanol 70%. 
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3.3.  Metode Penelitian 

3.3.1. Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mencari suhu terendah yang 

diperlukan sari tebu untuk mengalami perubahan profil warna. Sari Tebu 

dipasteurisasi dengan suhu 75 ± 10OC dan waktu 3 ± 2 menit.  Penentuan suhu 

terendah dilakukan dengan melakuan pasteurisasi dengan kombinasi suhu dan 

waktu terendah dari interval suhu dan waktu yang telah ditentukan, yaitu suhu 

65OC dan waktu 1 menit,  suhu 75OC dan waktu 1 menit serta suhu 85OC dan 

waktu 1 menit. Hasil pasteurisasi sari tebu tersebut kemudian dilakukan analisa 

warna menggunakan color reader.  Hasil pembacaan Tabel 3.1.  

Tabel 3.1. Hasil Pembacaan Color Reader pada penentuan titik terendah perlakuan 

Suhu Waktu Sebelum 
perlakuan 

Sesudah 
perlakuan 

65OC 1 menit L = 28,13 
a = -3,36 
b = 5,78 

L = 28,19 
a = -3,40 
b = 5,81 

75OC 1 menit L = 28,13 
a = -3,36 
b = 5,78 

L = 28,36 
a = -3,43 
b = 5,89 

85OC 1 menit L = 28,13 
a = -3,36 
b = 5,78 

L = 28,55 
a = -3,50 
b = 5,97 

 

Berdasarkan hasil tersebut dipilihlah suhu pasteurisasi terendah adalah 

85OC dan waktu terendah adalah 1 menit. Langkah selanjutnya adalah 

menentukan interval antara perlakuan suhu dan waktu pasteurisasi. Penentuan 

interval perlakuan dilakukan dengan melakukan percobaan pasteurisasi sari tebu 

dengan selisih 5OC dan 10OC dari suhu perlakuan terendah, sedangkan selisih 

waktunya adalah 1 dan 2 menit. Berdasarkan beberapa percobaan yang dilakukan 

didapatkan interval antar perlakuan untuk suhu pasteurisasi adalah 5OC 

sedangkan interval untuk waktu pasteurisasi adalah 2 menit, sehingga didapatkan 

kombinasi suhu pasteurisasi adalah 90 ± 5 OC dan untuk kombinasi waktu 

pasteurisasi adalah 3 ± 2 menit.  

3.3.2. Penelitian Utama 

Penelitian ini menggunakan metode respon permukaan (Response Surface 

Method) dengan rancangan desain dua faktor dengan model Central Composite 

Design. Respon yang diamati adalah perubahan warna pada sari tebu (R1) yang 

dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu suhu (X1) dan waktu pemanasan (X2). Dalam 
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penelitian ini suhu yang ingin diteliti yaitu dengan interval 90 ± 5OC dan waktu 

pemanasan dengan interval 3 ± 2 menit. Dilakukan dua tahap percobaan dalam 

metode permukaan respons, yaitu percobaan orde I dan percobaan orde II. 

Percobaan orde I, memerlukan rancangan percobaan yang terdiri dari rancangan 

faktorial 2k dan rancangan titik pusat. Kemudian rancangan percobaan tersebut 

dimasukan dalam aplikasi Design Expert versi 10. Percobaan ini menggunakan 4 

Center Point dengan CCD Option menggunakan model face centered dan 

dihasilkan 12 run percobaan. Berdasarkan rancangan percobaan yang terbentuk 

maka didapatkan 9 perlakuan yang dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.2 Rancangan Percobaan Orde 1 

Kode Std Run 

Suhu waktu Respon 

Actual terkode Actual terkode 
Warna 

L 
Warna 

a 
Warna 

b 

T1M1 1 3 85 -1,000 1 -1,000    
T3M1 2 12 95 1,000 1 -1,000    
T1M3 3 7 85 -1,000 5 1,000    
T3M3 4 2 95 1,000 5 1,000    
T1M2 5 8 85 -1,000 3 0,000    
T3M2 6 10 95 1,000 3 0,000    
T2M1 7 6 90 0,000 1 -1,000    
T2M3 8 4 90 0,000 5 1,000    
T2M2 9 9 90 0,000 3 0,000    
T2M2 10 5 90 0,000 3 0,000    
T2M2 11 11 90 0,000 3 0,000    
T2M2 12 1 90 0,000 3 0,000    

 

Setelah didapatkan hasil pengujian maka dilakukan perhitungan data 

menggunakan aplikasi Design Expert 10.0.0 untuk mendapatkan optimasi terbaik 

dari suhu dan waktu pemanasan terhadap profil warna minuman sari tebu yang 

nantinya akan digunakan sebagai paramater warna. Minuman sari tebu dengan 

suhu dan waktu pemanasan paling optimum kemudian dianalisa sifat kimia 

meliputi kadar gula reduksi, kadar sukrosa dan %brix dan uji Total Plate Count 

(TPC). Selanjutnya, hasil yang didapat dari perlakuan optimum akan diuji 

menggunakan metode Paired t-test menggunakan aplikasi Minitab Versi 17.0 

dengan membandingkannya dengan hasil yang didapat pada control untuk 

mengetahui signifikansi antara hasil perlakuan optimum dengan hasil didapat pada 

bahan baku. 
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3.4 Pembuatan Sari Tebu (Andrade et al, 2014) 

a. Penebangan batang tebu 

Penebangan batang tebu dilakukan dengan memilih batang tebu dengan 

rentang usia tanaman sekitar 8 hingga 12 bulan. Usia tanaman tersebut dipilih 

karena pada usia tersebut tanaman tebu sudah layak untuk dipanen dan telah 

memenuhi syarat kadar rendemen minimal.  

b. Pembersihan batang tebu 

Pembersihan batang tebu bertujuan menghasilkan produk sari tebu yang 

bersih dan higienis. Selain bertujuan menghasilkan produk yang bersih, 

pembersihan batang juga bertujuan menghilangkan padatan-padatan dari zat 

pengotor bukan gula untuk menjadikan perhitungan nilai brix menjadi lebih akurat. 

c. Pemotonan batang tebu 

Pemotongan batang tebu dilakukan untuk mempermudah proses 

penggilingan. Batang tebu dipotong dengan panjang dan ketebalan tertentu untuk 

mempermudah mesin penggiling mengstraksi nira yang terdapat pada batang 

tebu tersebut secara maksimal.  

d. Penggilingan  

Penggilingan dilakukan dengan menggunakan mesin penggilingan yang 

sudah dirancang khusus untuk menggiling batang tebu. Pada setiap potongan 

batang tebu dilakukan dua hingga tiga kali penggilingan agar seluruh nira 

terekstraksu secara sempurna.  

e. Pemanasan 

Proses pemanasan dilakukan sesuai dengan rancangan percobaan yang 

sudah ditentukan oleh program Design Expert 10, dan proses pemanasan 

dilakukan menggunakan kompor dan panci secara manual. 

3.5  Pengamatan 

Analisa yang dilakukan yaitu meliputi analisa terhadap bahan baku (sari 

tebu mentah) dan produk akhir (sari tebu setelah proses pemanasan). 

3.5.1 Bahan baku (Sari Tebu Mentah) 

-   Warna (color reader) 

-   Kadar Sukrosa (Luff Schoorl) dan Gula Reduksi (Luff Schoorl) 

-   % brix (Hand Refraktometer) 

-   Total Plate Count (TPC) (Modifikasi dari Yunita (2016)) 
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3.5.2 Analisis produk Optimal Sari Tebu 

-   Warna (color reader) 

-   Kadar Sukrosa (Luff Schoorl) dan Gula Reduksi (Luff Schoorl) 

-   % brix (Hand Refraktometer) 

-   Total Plate Count (TPC) (Modifikasi dari Yunita (2016)) 

 

3.6 Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian (Andrade et al, 2014) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Pembuatan Sari Tebu 

 

 

Dibersihkan secara manual 

dan dipotong pipih dengan ketebalan 3-4 cm 

Sari tebu mentah 

Filtrasi 

Pemanasan dengan waktu 1, 3 dan 5 

menit dan suhu 85OC, 90OC dan 95OC 

Sari Tebu 

Analisa Awal: 

Kadar Air 

Warna 

Kadar Sukrosa 

Gula Reduksi 

TPC 

Analisa Perlakuan Terbaik: 

Kadar Air 

Warna 

Kadar Sukrosa 

Gula Reduksi 

Total Plate Count (TPC) 

 

Dipotong dengan panjang 50 cm 

Batang Tebu 

Ekstraksi menggunakan alat penggiling 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Karakteristik Bahan Baku 

Pengujian bahan baku minuman sari tebu dilakukan untuk mengetahui profil 

dan karakteristik dari minuman sari tebu tersebut. Karakteristik bahan baku yang 

dianalisis diantaranya kadar air, kadar gula reduksi, total gula, total karbohidrat 

dan total plate count. Pengujian karakteristik bahan baku tersebut dilakukan untuk 

mengetahui parameter kimia yang memengaruhi hasil akhir pada karakteristik 

produk minuman sari tebu. Data analisa bahan baku minuman sari tebu tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 4.1.  

 

Tabel 4.1. Karakteristik Kimia Sari Tebu 

Komponen 
Sari Tebu 

Hasil Analisa Literatur 

Kadar Gula Reduksi (%) 0,63 ± 0,31 0,5b 
Total Sukrosa (%) 11,23 ± 0,45 12,90c 
Brix (%) 11,73 ± 0,49 15,12d 
Total Plate Count (cfu/ml) 
Warna L 
Warna a 
Warna b 

12,3 x 106 ± 0,89 
27,93 ± 0,21 
-2,03 ± 0,15 
4,53 ± 0,40 

4.56 x 106(b) 

- 
- 
- 

Keterangan : 1. Setiap data yang didapat merupakan rerata dari 3 kali ulangan ± standar 
deviasi 

 a Swaminathan, 1991 
 b Sankhla, S. (2011) 
 c USDA (2018) 
 d Kuspratomo et al (2012) 

  

Kadar gula reduksi pada bahan baku sari tebu sebesar 0,63 %. Gula reduksi 

pada sari tebu terbentuk dari proses inversi sukrosa menjadi monosakarida 

(glukosa dan fruktosa). Proses inversi tersebut mengakibatkan menurunnya kadar 

sukrosa meningkatnya kadar gula reduksi serta meningkatkan keasaman pada 

sari tebu.Terbentuknya gula reduksi disebabkan oleh ada proses pengolahan fisik 

dengan pemanasan maupun proses kimiawi (Zentimer, 2009). Kadar gula reduksi 

pada bahan baku sari tebu dapat berbeda beda, tergantung dari kondisi bahan 

baku dan proses penanganan. Sunantyo (2012) menyatakan bahwa kondisi fisik 

tebu dan penundaan proses giling tebu memberikan banyak pengaruh terhadap 

terhadap kadar gula reduksi sari tebu. Kondisi fisik batang tebu yang rusak dan 

waktu tunda penggilingan batang tebu menyebabkan mikroba penghasil enzim 
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invertase akan tumbuh. Enzim tersebut akan menginversi komponen sukrosa 

sehingga meningkatkan kadar gula reduksi. 

Total sukrosa pada bahan baku sari tebu sebesar 11,76 %. Analisa kadar 

sukrosa pada bahan baku sari tebu dilkakukan untuk mengetahui kualitas dari 

bahan baku tersebut. Kadar sukrosa merupakan salah satu parameter mutu dari 

sari tebu, dimana kadar sukrosa pada bahan baku berpengaruh terhadap produk 

sari tebu dihasilkan. Komponen sukrosa akan mengalami reaksi karamelisasi pada 

saat dilakukan proses pemanasan, sehingga akan berpengaruh langsung 

terhadap karakter fisik sari tebu (Irawan et al, 2015). 

Nilai %brix pada bahan baku sari tebu yang dianalisa sebesar 11,4%. 

Berbeda disbanding literature yang menyebutkan kadari brix sari tebu 12-19% 

(Putrianti, 2013). Nilai brix merupakan salah satu parameter mutu bahan baku 

minuman sari tebu. nilai dari %brix menunjukkan jumlah padatan yang terlarut 

yang ada pada minuman sari tebu. Jumlah padatan terlarut yang terhitung pada 

minuman sari tebu dihitung sebagai sukrosa karena komponen utama dari padatan 

pada sari tebu adalah sukrosa. Kuspratomo (2012) menyatakan, Nilai %brix pada 

nira tebu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jenis varietas tanaman tebu 

dan penundaan proses giling batang tebu. Penundaan proses giling menyebabkan 

terjadinya penurunan %brix karena selama penundaan giling terjadi proses 

respirasi berjalan danpenguraian sukrosa yang dapat mengakibatkan penurunan 

kandungan gula. 

Jumlah mikroba (Total Plate Count) pada bahan baku minuman sari tebu 

adalah 9,6 x 106 CFU/ml. Jumlah mikroba pada bahan baku sari tebu merupakan 

salah satu parameter penting dalam penentuan kualitas sari tebu. Selain 

berhubungan dengan keamanannya, jumlah mikroba berpengaruh terhadap 

parameter lainnya, yaitu kadar sukrosa dan kadar gula reduksi. Hal itu terjadi 

karena aktivitas metabolisme mikroba pada sari tebu akan menghasilkan enzim 

invertase. Enzim invertase tersebut akan menginversi kadar sukrosa pada sari 

tebu, sehingga menurunkan kadar sukrosa dan meningkatkan kadar gula reduksi.  

Jenis mikroba yang jumlahnya dominan adalah Leuconostoc mesenteoides 

(Sankhla, 2011). Mikroba tersebut secara alami terdapat di sekitar lingkungan 

lahan penanaman tebu. Aktivitas dan jumlah mikroba tersebut dipengaruhi kondisi 

fisik batang tebu. Jika batang tebu banyak mengalami kerusakan fisik, maka 

mikroba tersebut akan semakin mudah tumbuh di dalam batang tebu. 
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4.2. Optimasi Suhu dan Waktu Pemanasan Terhadap Profil Warna Sari Tebu 

Optimasi merupakan metode untuk mendapat hasil optimal dari suatu 

rancangan percobaan. Hasil optimasi data analisis respon suhu dan waktu 

pemanasan terhadap profil warna minuman sari tebu dapat dilihat pada Tabel 4.1 

Table 4.2 Hasil Analisa Respon Suhu dan Waktu Pemanasan terhadap Profil Warna 

Minuman Sari Tebu  

Std Run Suhu Waktu 
Respon 

Warna L Warna a Warna b 

1 3 85 1 28,37 -2,13 4,57 
2 12 95 1 30,93 -2,53 5,23 
3 7 85 5 30,40 -2,53 5,20 
4 2 95 5 33,97 -3,53 6,60 
5 8 85 3 29,27 -2,43 4,67 
6 10 95 3 32,57 -3,03 5,93 
7 6 90 1 29,60 -2,30 4,83 
8 4 90 5 31,63 -2,77 5,37 
9 9 90 3 31,00 -2,60 5,13 

10 5 90 3 31,15 -2,67 5,13 
11 11 90 3 30,95 -2,63 5,30 
12 1 90 3 30,97 -2,60 5,00 

Keterangan : 

1. Data yang ditampilkan pada kolom respon warna L, warna a, dan warna b merupakan 

rerata dari 3 kali ulangan 

 

Data tersebut menunjukkan suhu dan waktu pemanasan berpengaruh 

terhadap profil warna minuman sari tebu. Perubahan profil warna L tertinggi pada 

minuman sari tebu diperoleh pada variable suhu pemanasan 95OC dengan waktu 

5 menit sedangkan perubahan profil warna terendah diperoleh pada variable suhu 

pemanasan 85OC dengan waktu pemanasan 1 menit. Data tersebut akan 

digunakan pada analisa statistik untuk menghitung optimasi suhu dan waktu 

pemanasan terhadap profil warna minuman sari tebu. Prediksi model persamaan 

masing-masing respon akan dianalisa menggunakan metode statistic 

menggunakan program Design Expert. 10. 

4.3. Evaluasi Model Respon 

Pemilihan model dilakukan berdasarkan 3 kriteria yaitu pemilihan model 

berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model (Sequential Model Sum of 

Squares), pemilihan model berdasarkan pengujian ketidak tepatan model (Lack of 

Fit) dan pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistic (Summary of 

Statistic). 
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4.8.1.  Respon Warna L 

a. Pemilihan Model berdasarkan (Sequential Model Sum of Squares) 

Pemilihan model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model (Sequential 

Model Sum of Squares) didasarkan pada nilai P kurang dari 5% (> p-value 0,05). 

Hasil pemilihan model urutan jumlah kuadrat respon profil warna dapat dilihat pada 

Tabel 4.3. 

Table 4.3. Data Hasil Pemilihan Jumlah Kuadrat respon warna L  

Sumber 
Keragaman 

Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
bebas 

Kuadrat 
tengah 

F 
hitung 

P-Value 
(Prob>F) 

Keterangan 

Mean vs Total 11458,34 1 11458,34    
Linear vs Mean 23,22 2 11,61 173,36 < 0,0001  
2FI vs Linear 0,26 1 0,26 5,87 0,0417 Suggested 

Quadratic vs 2FI 0,11 2 0,057 1,44 0,3076  
Cubic vs Quadratic 0,10 2 0,052 1,57 0,3130 Aliased 

Residual 0,13 4 0,033    
Total 11482,16 12 956,85    

 

Penentuan model didasarkan pada nilai P. Nilai P yang diinginkan adalah 

dibawah 5% (p-value < 0,05). Tabel 4.2 menunjukkan hasil penelitian model 

berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model. Model yang disarankan oleh 

Design Expert 10 model 2 FI vs Linear. Walau mempunyai nilai P terendah (p-

value < 0,0001) model linier menghasilkan nilai uji lack of fit yang signifikan, 

sehingga Model 2 FI vs Linear yang disarankan. Model 2 FI vs Linear disarankan 

karena saat pengujian lack of fit model tersebut menghasilkan nilai yang tidak 

signifikan (0,0601) dimana nilai tersebut memenuhi syarat untuk sebuah model 

sesuai dengan rancangan penelitian.  

b. Pemilihan Model berdasarkan Pengujian Lack of Fit 

Pemilhan model berdasarkan pengujian ketidak tepatan model (lack of fit) 

dapat dinyatakan benar jika nilai P lebih dari 5% (p-value > 0,05) yang artinya 

ketidak tepatan model tidak berpengaruh signifikan. Hasil pemilihan model 

berdasarkan uji ketidaktepatan dapat dilihat pada Tabel 4.4 

Table 4.4 Data hasil analisis pemilihan model berdasarkan uji lack of fit respon warna L 

Sumber linier 
Jumlah 
kuadrat 

Derajat 
bebas 

Kuadrat 
tengah 

F 
hitung 

p-value 
(Prob>F) 

Keterangan 

Linear 0,58 6 0,096 11,71 0,0345  
2FI 0,32 5 0,065 7,86 0,0601 Suggested 

Quadratic     
 

0,21 3 0,070 8,51 0,0560  

Cubic 0,11 1 0,11 12,97 0,0367 Aliased 
Pure Error 0,025 3 8,225E-003    
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Penentuan model ditetapkan berdasarkan nilai P lebih dari 5%. Tabel 4.3  

menunjukkan pemilihan model berdasarkan ketidaktepatan dari urutan model. 

Model yang disarankan oleh aplikasi Design Expert 10.0.0 adalah 2FI. Hal itu 

dikarenakan model 2FI memiliki nilai P sebesar 6,01% (p-value 0,0601%). Nilai 

tersebut paling besar model lain. 

c. Pemilihan Model berdasarkan Summary of Statistic 

Pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistik (Summary of 

Statistic) berdasarkan pada nilai R2 dan standar deviasi. Hasil pemilihan model 

berdasarkan ringkasan model statistik dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Table 4.5 Data hasil analisis pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistik 

respon warna L 

Sumber 

linier 

Standar 

deviasi 

R-

squared 

Adjusted 

R-squared 

Predicted 

R-squared 
PRESS Keterangan 

Linear 0,26 0,9747 0,9691 0,9428 1,36  
2FI 0,21 0,9854 0,9799 0,9652 0,83 Suggested 

Quadratic     
 

0,20 0,9901 0,9819 0,9231 1,83  

Cubic 0,18 0,9945 0,9848 0,4599 12,87 Aliased 

 

Penentuan model didasarkan pada nilai R2 dan standar deviasi. Hasil Pada 

Tabel 4.5 menunjukkan pemilihan model berdasarkan ringkasan statistik dari 

urutan model. Model yang disaranan oleh Design Expert 10.0.0 adalah model 2FI. 

Model tersebut disarankan karena memiliki adjusted R2 dan predicted R2 yang 

maksimal dibandingkan model lainnya.  

 

4.8.2. Respon Warna a 

 

a. Pemilihan Model berdasarkan Jumlah Kuadrat dari Urutan Model 

(Sequential Model Sum of Squares) 

Pemilihan model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model (Sequential 

Model Sum of Squares) didasarkan pada nilai P kurang dari 5% (> p-value 0,05). 

Hasil pemilihan model urutan jumlah kuadrat respon profil warna dapat dilihat pada 

Tabel 4.6. 
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Table 4.6. Data Hasil Pemilihan Jumlah Kuadrat respon warna a 

Sumber 
Keragaman 

Jumlah 
Kuadrat 

df 
Kuadrat 
tengah 

F 
hitung 

P-Value 
(Prob>F) 

Keterangan 

Mean vs Total 84,01 1 84,01    
Linear vs Mean 1,25 2 0,62 35,27 < 0,0001  
2FI vs Linear 0,090 1 0,090 10,37 0,0122  

Quadratic vs 2FI 0,044 2 0,022 5,22 0,0486 Suggested 
Cubic vs Quadratic 0,021 2 0,010 9,60 0,0297 Aliased 

Residual 4,367E-003 4 1,092E-003    
Total 85,41 12 7,12    

 

Penentuan model didasarkan pada nilai P. Nilai P yang diinginkan adalah 

dibawah 5%. Tabel 4.6 menunjukkan hasil penelitian model berdasarkan jumlah 

kuadrat dari urutan model. Model yang disarankan oleh Design Expert 10 adalah 

model Kuadratik dimana nilai P pada model tersebut adalah 4.86% (p-value 

0,0486). Walau mempunyai nilai P terendah (p-value < 0,0001) model linier 

menghasilkan nilai uji lack of fit yang signifikan, sehingga Model kuadratik yang 

disarankan. Model kuadratik disarankan karena saat pengujian lack of fit model 

tersebut menghasilkan nilai yang tidak signifikan (0,0486) dimana nilai tersebut 

memenuhi syarat untuk sebuah model sesuai dengan rancangan penelitian.  

b. Pemilihan Model berdasarkan Pengujian Ketidaktepatan Model (Lack of 

Fit) 

Pemilhan model berdasarkan pengujian ketidak tepatan model (lack of fit) 

dapat dinyatakan benar jika nilai P lebih dari 5% (p-value > 0,05) yang artinya 

ketidak tepatan model tidak berpengaruh signifikan. Hasil pemilihan model 

berdasarkan uji ketidaktepatan dapat dilihat pada Tabel 4.7 

Table 4.7 Data hasil analisis pemilihan model berdasarkan uji lack of fit respon warna a 

Sumber 
linier 

Jumlah 
kuadrat 

Derajat 
bebas 

Kuadrat 
tengah 

F 
hitung 

p-value 
(Prob>F) 

Keterangan 

Linear 0,16 6 0,026 23,65 0,0127  
2FI 0,066 5 0,013 12,02 0,0337  

Quadratic 0,022 3 7,344E-003 6,68 0,0766 Suggested 
Cubic 1,067E-003 1 1,067E-003 0,97 0,3974 Aliased 

Pure Error 3,300E-003 3 1,100E-003    

 

Penentuan model ditetapkan berdasarkan nilai P lebih dari 5%. Tabel 4.7 

menunjukkan pemilihan model berdasarkan ketidaktepatan dari urutan model. 

Model yang disarankan oleh aplikasi Design Expert 10.0.0 adalah Kuadratik yang 

memiliki nilai P sebesar 7,66% (p-value 0,0766%).  
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c. Pemilihan Model berdasarkan Ringkasan Model Statistik (Summary of 

Statistic) 

Pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistik (Summary of 

Statistic) berdasarkan pada nilai R2 dan standar deviasi. Hasil pemilihan model 

berdasarkan ringkasan model statistik dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Table 4.8 Data hasil analisis pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistik 

respon warna a 

Sumber 
linier 

Standar 
deviasi 

R-
squared 

Adjusted 
R-squared 

Predicted 
R-squared 

PRESS Keterangan 

Linear 0,13 0,8869 0,8617 0,7172 0,40  
2FI 0,093 0,9507 0,9323 0,8548 0,20  

Quadratic 0,065 0,9820 0,9670 0,8372 0,23 Suggested 
Cubic 0,033 0,9969 0,9915 0,9052 0,13 Aliased 

 

Penentuan model didasarkan pada nilai R2 dan standar deviasi. Hasil Pada 

Tabel 4.8 menunjukkan pemilihan model berdasarkan ringkasan statistik dari 

urutan model. Model yang disaranan oleh Design Expert 10.0.0 adalah model 

kuadratik. Model tersebut disarankan karena memiliki adjusted R2 dan predicted 

R2 yang maksimal dibandingkan model lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Montgomery (2016). Menurutnya, desain model terbaik harus mempunyai 

maksimal pada adjusted R2 dan predicted R2.   

 

4.8.3. Respon Warna b 

a. Pemilihan Model Sequential Model Sum of Squares 

Pemilihan model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model (Sequential 

Model Sum of Squares) didasarkan pada nilai P kurang dari 5% (> p-value 0,05). 

Hasil pemilihan model urutan jumlah kuadrat respon profil warna dapat dilihat pada 

Tabel 4.9. 

Table 4.9. Data Hasil Pemilihan Jumlah Kuadrat respon warna b 

Sumber Keragaman 
Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
bebas 

Kuadrat 
tengah 

F 
hitung 

P-Value 
(Prob>F) 

Keterangan 

Mean vs Total 330,33 1 330,33    
Linear vs Mean 2,91 2 1,46 28,57 0,0001 Suggested 
2FI vs Linear 0,14 1 0,14 3,40 0,1023  

Quadratic vs 2FI 0,18 2 0,088 3,58 0,0946  
Cubic vs Quadratic 0,088 2 0,044 3,02 0,1590 Aliased 

Residual 0,058 4 0,015    
Total 333,70 12 27,81    
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Penentuan model didasarkan pada nilai P. Nilai P yang diinginkan adalah 

dibawah 5%. Tabel 4.9 menunjukkan hasil penelitian model berdasarkan jumlah 

kuadrat dari urutan model. Model yang disarankan oleh Design Expert 10 adalah 

model Linier dimana nilai P pada model tersebut adalah 0.01% (p-value 0,0001). 

Walau mempunyai nilai P terendah (p-value < 0,0001). Nilai tersebut merupakan 

nilai terendah dibandingkan model lainnya, sehingga disarankan untuk 

menggunakan model linier. 

b. Pemilihan Model berdasarkan Pengujian Lack of Fit 

Pemilhan model berdasarkan pengujian ketidak tepatan model (lack of fit) 

dapat dinyatakan benar jika nilai P lebih dari 5% (p-value > 0,05) yang artinya 

ketidak tepatan model tidak berpengaruh signifikan. Hasil pemilihan model 

berdasarkan uji ketidaktepatan dapat dilihat pada Tabel 4.10 

Table 4.10 Data hasil analisis pemilihan model berdasarkan uji lack of fit respon warna b 

Sumber 
linier 

Jumlah 
kuadrat 

Derajat 
bebas 

Kuadrat 
tengah 

F 
hitung 

p-value 
(Prob>F) 

Keterangan 

Linear 0,41 6 0,069 4,55 0,1206 Suggested 
2FI 0,28 5 0,055 3,65 0,1576  

Quadratic 0,10 3 0,034 2,23 0,2636  
Cubic 0,013 1 0,013 0,86 0,4213 Aliased 

Pure Error 0,045 3 0,015    

 

Penentuan model ditetapkan berdasarkan nilai P lebih dari 5%. Tabel 4.10 

menunjukkan pemilihan model berdasarkan ketidaktepatan dari urutan model. 

Model yang disarankan oleh aplikasi Design Expert 10.0.0 adalah Linier yang 

memiliki nilai P sebesar 12,06% (p-value 0,1206%).  

c. Pemilihan Model berdasarkan Summary of Statistic 

Pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistik (Summary of 

Statistic) berdasarkan pada nilai R2 dan standar deviasi. Hasil pemilihan model 

berdasarkan ringkasan model statistik dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Table 4.11 Data hasil analisis pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistik 
respon warna b 

Sumber 
linier 

Standar 
deviasi 

R-
squared 

Adjusted 
R-squared 

Predicted 
R-squared 

PRESS Keterangan 

Linear 0,23 0,8639 0,8337 0,6843 1,06 Suggested 
2FI 0,20 0,9045 0,8687 0,5817 1,41  

Quadratic 0,16 0,9565 0,9203 0,6817 1,07  
Cubic 0,12 0,9827 0,9523 0,5123 1,64 Aliased 
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Penentuan model didasarkan pada nilai R2 dan standar deviasi. Hasil Pada 

Tabel 4.11 menunjukkan pemilihan model berdasarkan ringkasan statistik dari 

urutan model. Model yang disaranan oleh Design Expert 10.0.0 adalah model 

kuadratik. Model tersebut disarankan karena memiliki adjusted R2 dan predicted 

R2 yang maksimal dibandingkan model lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Montgomery (2016). Menurutnya, desain model terbaik harus mempunyai 

maksimal pada adjusted R2 dan predicted R2.   

 

4.4. Analisa Ragam dari Permukaan Respon 

4.4.1. Respon Warna L 

Hasil analisa ragam (ANOVA) respon warna L dilihat berdasarkan nilai p-

value dan ketidaksesuaian (Lack of Fit). Angka dari nilai P menunjukkan nilai 

sebesar <0,0001 (<0,01%). Nilai tersebut lebih kecil dari 5% (p<0,05), sehingga 

model 2FI vs Linear memberikan pengaruh yang signifikan terhadap respon warna 

L. Angka yang ditampilkan pada kolom Lack of Fit sebesar 0,0601 (6,01%). Nilai 

tersebut lebih besar daripada 5% (p>0,05), sehingga ketidak sesuaian model tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap respon warna L, artinya model  

2FI vs Linear yang dipilih telah sesuai dan memberikan pengaruh nyata terhadap 

respon. 

Menurut Gasperz (1992), syarat utama sebuah model yang dipilih adalah 

tepat adalah dilihat berdasarkan uji Lack of Fit. Suatu model dinyatakan tepat 

apabila model tersebut diuji berdasarkan uji ketidak sesuaian ketidaksesuaian 

(Lack of Fit) bersifat tidak nyata (not significant), serta dianggap tidak tepat dalam 

menjelaskan suatu permasalahan dari analisa yang dikaji jika Lack of Fit bersifat 

nyata (Significant) secara statistik. Tabel 4.12 dan Tabel 4.13 menunjukkan data 

analisa ragam terhadap respon Warna L.  

Table 4.12. Tabel ANOVA untuk model 2FI vs Linear (Respon Warna L) (1) 

Sumber 
Keragaman 

Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
bebas 

Kuadrat 
tengah 

F 
hitung 

P-Value 
(Prob>F) 

Keterangan 

Model 23,48 3 7,83 180,02 < 0,0001 Significant 
A-suhu 14,82 1 14,82 340,92 < 0,0001  
B-waktu 8,40 1 8,40 193,26 < 0,0001  
AB 0,26 1 0,26 5,87 0,0417  
Residual 0,35 8 0,043    

Lack of Fit 0,32 5 0,065 7,86 0,0601 Not significant 
Pure Error 0,025 3 8,225E-003    

Cor Total 23,83 11     
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Table 4.13. Tabel ANOVA untuk model 2FI vs Linear (Respon Warna L) (2) 

Source Value 

Std. Dev. 0,21 
Mean 30,90 
C.V. % 0,67 
PRESS 0,83 
-2 Log Likelihood -8.44 
R-Squared 0,9854 
Adj R-Squared 0,9799 
Pred R-Squared 0,9652 
Adeq Precision 45,772 
BIC 1,50 
AICc 5,28 

 

Variable suhu dan waktu memberi pengaruh yang nyata terhadap respon 

warna L pada minuman sari tebu. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai dari p-

value kurang dari 5% (p<0,05) masing - masing yaitu sebesar < 0,0001 (<0,01%). 

Selain itu, variable suhu dan waktu (kuadrat) juga memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap respon Warna L. berdasarkan hasil analisa ragam (ANOVA) pada 

respon warna L model 2FI vs Linear didapatkan persamaan model yang diberikan 

oleh Design Expert  10.0.0. Persamaan berikut merupakan persamaan terkode 

dan aktual yang diberikan oleh Design Expert  10.0.0 dari model yang terpilih 

terhadap respon yang dihasilkan : 

Warna L = 30,90  +1,57 *A +1,18 *B +0,25 *AB 

    Warna L = 7.65333 + 0.23858A - 1.68083B +0.025250AB 

Keterangan: A = Suhu (OC) 

 B = Waktu (Menit) 

Persamaan tersebut dapat digunakan untuk menghitung nilai respon warna 

L yang didapatkan apabila suhu dan waktu pemanasan yang digunakan untuk 

pemanasan sari tebu berbeda.  

4.4.2. Respon Warna a 

Hasil analisa ragam (ANOVA) respon warna a dilihat berdasarkan nilai p-

value dan ketidaksesuaian (Lack of Fit). Angka dari nilai P menunjukkan nilai 

sebesar <0,0001 (<0,01%). Nilai tersebut lebih kecil dari 5% (p<0,05), sehingga 

model kuadratik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap respon warna L. 

Angka yang ditampilkan pada kolom Lack of Fit sebesar 0,0766 (7,66%). Nilai 

tersebut lebih besar daripada 5% (p>0,05), sehingga ketidak sesuaian model 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap respon warna a, artinya model  
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kuadratik yang dipilih telah sesuai dan memberikan pengaruh nyata terhadap 

respon. 

Menurut Gasperz (1992), syarat utama sebuah model yang dipilih adalah 

tepat adalah dilihat berdasarkan uji Lack of Fit. Suatu model dinyatakan tepat 

apabila model tersebut diuji berdasarkan uji ketidak sesuaian ketidaksesuaian 

(Lack of Fit) bersifat tidak nyata (not significant), serta dianggap tidak tepat dalam 

menjelaskan suatu permasalahan dari analisa yang dikaji jika Lack of Fit bersifat 

nyata (Significant) secara statistik. Tabel 4.14 dan Tabel 4.15 menunjukkan data 

analisa ragam terhadap respon Warna a.  

Table 4.14. Tabel ANOVA untuk model kuadratik (Respon Warna a) (1) 

Sumber 
Keragaman 

Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
bebas 

Kuadrat 
tengah 

F 
hitung 

P-Value 
(Prob>F) 

Keterangan 

Model 1,38 5 0,28 65,54 < 0,0001 significant 
A-suhu 0,67 1 0,67 157,89 < 0,0001  
B-waktu 0,58 1 0,58 138,04 < 0,0001  
AB 0,090 1 0,090 21,32 0,0036  
A2 0,042 1 0,042 9,87 0,0200  
B2 0,013 1 0,013 3,09 0,1290  
Residual 0,025 6 4,222E-003    

Lack of Fit 0,022 3 7,344E-003 6,68 0,0766 not significant 
Pure Error 3,300E-003 3 1,100E-003    

Cor Total 1,41 11     

 

Tabel 4.15. Tabel ANOVA untuk model Kuadratik (Respon Warna a) (2) 

Source Value 

Std. Dev. 0,065 
Mean -2,65 
C.V. % 2,46 
PRESS 0,23 
-2 Log Likelihood -39,87 
R-Squared 0,9820 
Adj R-Squared 0,9670 
Pred R-Squared 0,8372 
Adeq Precision 28,076 
BIC -24,96 
AICc -11,07 

 

Variable suhu dan waktu memberi pengaruh yang nyata terhadap respon 

warna L pada minuman sari tebu. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai dari p-

value kurang dari 5% (p<0,05) masing - masing yaitu sebesar < 0,0001 (<0,01%). 

Selain itu, variable suhu dan waktu (kuadrat) juga erikan pengaruh yang nyata 

terhadap respon Warna L. berdasarkan hasil analisa ragam (ANOVA) pada respon 

warna L model 2FI vs Linear didapatkan persamaan model yang diberikan oleh 

Design Expert  10.0.0. Persamaan berikut merupakan persamaan terkode dan 
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aktual yang diberikan oleh Design Expert  10.0.0 dari model yang terpilih terhadap 

respon yang dihasilkan : 

Warna a = -2,62 -0,33 * A -0,31 * B -0,15 * AB -0,13 * A2 +0,070 * B2 

     Warna a = -40,54 + 0.87A + 1.08B - 0.015AB - -5.0000010E-003A2 + 0,017 B2 

Keterangan: A = Suhu (OC) 

 B = Waktu (Menit) 

Persamaan tersebut dapat digunakan untuk menghitung nilai respon warna 

L yang didapatkan apabila suhu dan waktu pemanasan yang digunakan untuk 

pemanasan sari tebu berbeda. 

 

4.4.3. Respon Warna b 

Hasil analisa ragam (ANOVA) respon warna L dilihat berdasarkan nilai p-

value dan ketidaksesuaian (Lack of Fit). Angka dari nilai P menunjukkan nilai 

sebesar 0,0001 (0,01%). Nilai tersebut lebih kecil dari 5% (p<0,05), sehingga 

model Linier memberikan pengaruh yang signifikan terhadap respon warna L. 

Angka yang ditampilkan pada kolom Lack of Fit sebesar 0,1206 (12,06%). Nilai 

tersebut lebih besar daripada 5% (p>0,05), sehingga ketidak sesuaian model tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap respon warna L, artinya model  

2FI vs Linear yang dipilih telah sesuai dan memberikan pengaruh nyata terhadap 

respon. 

Menurut Gasperz (1992), syarat utama sebuah model yang dipilih adalah 

tepat adalah dilihat berdasarkan uji Lack of Fit. Suatu model dinyatakan tepat 

apabila model tersebut diuji berdasarkan uji ketidak sesuaian ketidaksesuaian 

(Lack of Fit) bersifat tidak nyata (not significant), serta dianggap tidak tepat dalam 

menjelaskan suatu permasalahan dari analisa yang dikaji jika Lack of Fit bersifat 

nyata (Significant) secara statistik. Tabel 4.16 dan Tabel 4.17 menunjukkan data 

analisa ragam terhadap respon Warna L.  

Table 4.16. Tabel ANOVA untuk Linear (Respon Warna b) (1) 

Sumber 
Keragaman 

Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
bebas 

Kuadrat 
tengah 

F 
hitung 

P-Value 
(Prob>F) 

Keterangan 

Model 2,91 2 1,46 28,57 0,0001 significant 
A-suhu 1,84 1 1,84 36,04 0,0002  
B-waktu 1,08 1 1,08 21,10 0,0013  
Residual 0,46 9 0,051    

Lack of Fit 0,41 6 0,069 4,55 0,1206 Not significant 
Pure Error 0,045 3 0,015    

Cor Total 3,37 11     
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Table 4.17. Tabel ANOVA untuk model Linear (Respon Warna b) (2) 

Source Value 

Std. Dev. 0,23 
Mean 5,25 
C.V. % 4,30 
PRESS 1,06 
-2 Log Likelihood -5,12 
R-Squared 0,8639 
Adj R-Squared 0,8337 
Pred R-Squared 0,6843 
Adeq Precision 17,304 
BIC 2,34 
AICc 3,88 

 

Model linier memberikan pengaruh yang nyata terhadap respon warna b, 

dengan nilai p-value sebesar 0,0001 (0,01%). Nilai tersebut lebih kecil dari 5% (p-

value < 0,05). Variable suhu dan waktu juga memberi pengaruh yang nyata 

terhadap respon warna b pada minuman sari tebu. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan nilai dari p-value kurang dari 5% (p<0,05) masing - masing yaitu sebesar 

0,0002 dan 0,0013. Berdasarkan hasil analisa ragam (ANOVA) pada respon warna 

L model 2FI vs Linear didapatkan persamaan model yang diberikan oleh Design 

Expert  10.0.0. Persamaan berikut merupakan persamaan terkode dan aktual yang 

diberikan oleh Design Expert  10.0.0 dari model yang terpilih terhadap respon yang 

dihasilkan : 

Warna b = +5,25 +0,55 * A +0,42 * B 

    Warna b = -5.34833 + 0.11067A + +0.21167B 

Keterangan: A = Suhu (OC) 

 B = Waktu (Menit) 

Persamaan tersebut dapat digunakan untuk menghitung nilai respon warna 

b yang didapatkan apabila suhu dan waktu pemanasan yang digunakan untuk 

pemanasan sari tebu berbeda.  
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4.5. Pengaruh Suhu dan Waktu Pemanasan Terhadap Profil Warna 

Minuman Sari Tebu 

 

4.8.1. Respon warna L 

Berdasarkan pemilihan model untuk respon warna L, model yang 

disarankan oleh Design Expert 10 adalah model linier. Untuk itu perlu diketahui 

apakah model linier memberikan oengaruh yang signifikan ata u tidak terhadap 

respon warna L. Berikut ini akan ditampilkan pada Gambar 4.1.  

 

Gambar 4.1. Kurva Normal Plot of Residuals terhadap respon warna L 

 

Gambar 4.1. menunjukkan bahwa titik residual untuk respon warna L tidak 

semuanya berada tepat pada garis tengah akan tetapi masih disekitar garis 

tengah. Titik sebaran data yang semakin mendekati garis tengah menunjukkan 

bahwa data menyebar dengan baik. Hal itu menunjukkan hasil analisa atau hasil 

actual yang dilakukan akan tidak jauh berbeda dengan hasil yang diprediksi oleh 

program (Kumari et al, 2008). Oleh karena itu, ini menunjukkan  data yang didapat 

masih terbilang terdistribusi dengan baik dan normal.  
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Gambar 4.2. Kurva Permukaan Respon Variabel Suhu dan Waktu Pemanasan 

terhadap Respon Warna L 

 

Gambar 4.2. merupakan kurva hubungan antara suhu dan waktu 

pemanasan terhadap respon warna L. Berdasarkan data yang ditampilkan pada 

kurva diatas, terjadi peningkatan nilai warna L dari suhu 85OC hingga 95OC dan 

waktu 1 hingga 5 menit. Nilai L pada pengukuran profil warna menunjukkan tingkat 

kecerahan suatu produk. Nilai L yang rendah menunjukkan warna produk tersebut 

cerah sedangkan jika nilai L produk tinggi maka warna produk tersebut akan gelap. 

Hal tersebut juga terjadi pada produk minuman sari tebu.  

Pada proses pengolahan bahan yang memiliki kandungan gula yang tinggi 

seperti minuman sari tebu, suhu dan waktu pemanasan mempunyai pengaruh 

yang nyata terhadap perubahan profil warna. Perubahan warna yang terjadi pada 

produk diduga disebabkan oleh terjadinya degradasi pigmen klorofil. Klorofil 

merupakan pigmen utama pada sari tebu yang kandungannya sebesar 1 mg/100 

ml (Yusof et al 2000). Keberadaan klorofil sebagai pigmen utama pada sari tebu 

inilah yang menyebabkan sari tebu memiliki warna hijau dan memungkinkan untuk 

ikut berperan terhadap terjadinya degredasi warna. Terjadinya degradasi pigmen 

klorofil disebabkan karena klorofil merupakan pigmen warna yang sangat peka 

terhadap cahaya, suhu, dan juga pH (Sivorsky 2007). Degradasi ini diduga 

disebabkan oleh reaksi feofitinasi yaitu reaksi pembentukan pheophytin yang 

merupakan bentuk klorofil yang telah kehilangan ion mg2+. 
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Reaksi ini dipicu oleh adanya proses pemanasan pada saat pembuatan 

produk, yang akan menyebabkan terjadinya denaturasi protein dan terlepasnya 

ion mg2+ yang ada di dalam klorofil (Potter and Joseph 1995). Ion Mg2+ yang 

terlepas ini kemudian akan digantikan oleh ion hydrogen yang berasal dari asam 

dan menyebabkan warna yang ditampilkan menjadi hijau kecoklatan. Sementara 

itu, hilangnya ion mg2+ dan komponen phytyl juga dapat 

membentuk pheophorbide yang berwarna hijau kecoklatan. Selain pemanasan, 

perubahan kimia pada klorofil juga dipengaruhi oleh kondisi yang asam. 

 

4.8.2. Respon warna a 

Berdasarkan pemilihan model untuk respon warna a, model yang 

disarankan oleh Design Expert 10 adalah model kuadratik. Untuk itu perlu 

diketahui apakah model kuadratik memberikan pengaruh yang signifikan atau tidak 

terhadap respon warna a. Berikut ini akan ditampilkan pada Gambar 4.2. 

Gambar 4.3. Kurva Normal Plot of Residuals terhadap respon warna a   

Gambar 4.3. menunjukkan bahwa titik residual untuk respon warna a tidak 

semuanya berada tepat pada garis tengah akan tetapi masih disekitar garis 

tengah. Titik sebaran data yang semakin mendekati garis tengah menunjukkan 

bahwa data menyebar dengan baik. Hal itu menunjukkan hasil analisa atau hasil 

actual yang dilakukan akan tidak jauh berbeda dengan hasil yang diprediksi oleh 

program (Kumari et al, 2008). Oleh karena itu, ini menunjukkan  data yang didapat 

masih terbilang terdistribusi dengan baik dan normal. 
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Gambar 4.4. Kurva Permukaan Respon Variabel Suhu dan Waktu Pemanasan 

terhadap Respon Warna a 

 

Gambar 4.4. merupakan kurva hubungan antara suhu dan waktu 

pemanasan terhadap respon warna a. Berdasarkan data yang ditampilkan pada 

kurva diatas, terjadi penurunan nilai warna a dari suhu 85OC hingga 95OC dan 

waktu 1 hingga 5 menit. Nilai a pada pengukuran profil warna menunjukkan tingkat 

kehijauan dan kemerahan warna suatu produk. Nilai positif (+) untuk menunjukkan 

tingkat intensitas warna merah dan nilai negative (-) untuk menunjukkan tingkat 

intesitas warna hijau. Hasil dari pengamatan didapatkan skala warna b pada sari 

tebu menunjukkan nilai negatif. Nilai negatif yang diperoleh pada sari tebu terus 

mengalami penurunan dengan semakin bertambahnya suhu dan waktu 

pemanasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sari tebu akan semakin hijau 

dengan semakin bertambahnya suhu dan waktu pemanasan.  

Peningkatan intensitas warna hijau tersebut mempunyai hubungan dengan 

penurunan intensitas kecerahan. Hal tersebut terjadi karena reaksi karamelisasi 

(pencoklatan non enzimatis). Pencoklatan non enzimatis terjadi pada suhu yang 

tinggi dan menyebabkan molekul sukrosa mengalami inversi. Inversi inilah yang 

menyebabkan terjadinya pencoklatan dan memengaruhi warna sari tebu (Arsa, 

2016).  
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4.8.3. Respon warna b 

Berdasarkan pemilihan model untuk respon warna b, model yang 

disarankan oleh Design Expert 10 adalah model linier. Untuk itu perlu diketahui 

apakah model linier memberikan pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap 

respon warna b. Berikut ini akan ditampilkan pada Gambar4.5. 

Gambar 4.5. Kurva Normal Plot of Residuals terhadap respon warna b 

 

Gambar 4.5. menunjukkan bahwa titik residual untuk respon warna b tidak 

semuanya berada tepat pada garis tengah akan tetapi masih disekitar garis 

tengah. Titik sebaran data yang semakin mendekati garis tengah menunjukkan 

bahwa data menyebar dengan baik. Hal itu menunjukkan hasil analisa atau hasil 

actual yang dilakukan akan tidak jauh berbeda dengan hasil yang diprediksi oleh 

program (Kumari et al, 2008). Oleh karena itu, ini menunjukkan  data yang didapat 

masih terbilang terdistribusi dengan baik dan normal. 
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Gambar 4.6. Kurva Permukaan Respon Variabel Suhu dan Waktu Pemanasan 

terhadap Respon Warna b 

Gambar 4.6. merupakan kurva hubungan antara suhu dan waktu 

pemanasan terhadap respon warna a. Berdasarkan data yang ditampilkan pada 

kurva diatas, terjadi penurunan nilai warna a dari suhu 85OC hingga 95OC dan 

waktu 1 hingga 5 menit. Nilai a pada pengukuran profil warna menunjukkan tingkat 

kekuningan dan kehijauan warna suatu produk. Nilai positif (+) untuk menunjukkan 

tingkat intensitas warna kuning dan nilai negative (-) untuk menunjukkan tingkat 

intesitas warna biru. Hasil dari pengamatan didapatkan skala warna b pada sari 

tebu menunjukkan nilai negatif. Nilai negatif yang diperoleh pada sari tebu terus 

mengalami penurunan dengan semakin bertambahnya suhu dan waktu 

pemanasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sari tebu akan semakin kuning 

dengan semakin bertambahnya suhu dan waktu pemanasan. 

 

4.6. Penentuan Titik Optimum Perlakuan 

Penentuan titik optimum dilakukan dengan melakukan pengaturan secara 

numerik di menu Optimization pada aplikasi Design Expert 10. Pilihan yang 

tersedia pada aplikasi tersebut digunakan untuk menentukan nilai titik optimum 

yang akan didapat pada faktor dan respon perlakuan. Penentuan titik optimum 

perlakuan didapatkan dengan menentukan pengaturan menu goal pada masing-

masing respon dan perlakuan.  
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A:suhu = 85

85 95

B:waktu = 1

1 5

L = 28.40

28.37 33.97

a = -2.18

-3.53 -2.13

b = 4.27

4.57 6.60
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4.57 6.60

Desirability = 0.992

Goal yang dipilih pada faktor suhu dan waktu pasturisasi adalah minimize, 

pada respon warna L dan warna b goal yang dipilih adalah minimize dan respon 

warna a goal yang dipilih adalah maximize. Goal pada faktor suhu dan waktu 

pasteurisasi dijadikan minimize agar menjaga produk dari kerusakan karena 

proses pengolahan akibat lamanya kontak bahan dengan panas. Goal pada 

respon warna L dan warna b dijadikan minimize dan respon warna a dijadikan 

maximize bertujuan agar didapat produk dengan sari tebu profil warna yang 

mendekati warna asli dari bahan baku. 

 

4.7. Verfikasi Hasil Optimum 

Verifikasi dilakukan untuk membuktikan solusi hasil optimum yang 

disarankan oleh Design Expert 10 telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

secara aktual. Verifikasi dilakukan dengan cara mencari rentang dari suhu dan 

waktu pemanasan terendah hingga tertinggi untuk menghasilkan perubahan profil 

warna optimum. Hasil verifikasi interpretasi dari program dapat dilihat pada 

Gambar 4.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7. Hasil Predikasi Menggunakan Aplikasi Design Expert 10. 

 

Berdasarkan hasil prediksi dari Design Expert 10, dari rentang suhu 

pemanasan  85OC sampai 95OC dan rentang waktu pemanasan 1 sampai 5 menit 

diperoleh suhu 85OC dan waktu 1 menit sebagai perlakuan optimum. Perlakuan 

tersebut menghasilkan nilai pada L sebesar 28,40, nilai a sebesar -2,18 dan nilai 

b sebesar 4,27 dengan desirability sebesar 0,992. Tahapan berikutnya setelah 

didapatkan perlakuan optimum yang disarankan adalah melakukan verifikasi 

dengan pengujian secara actual. Hasil verifikasi yang didapat secara actual 



46 
 

kemudian dibandingkan dengan prediksi yang diberikan oleh program. Nilai 

verifikasi akan diterima jika hasil perbandingan yang dihasilkan kurang dari 5% 

(Amalia, 2016). Hasil Verifikasi (Lampiran 3) dan pediksi dapat dilihat pada Tabel 

4.12.  

Tabel 4.18. Perbandingan antara Hasil Prediksi dengan Verifikasi Aktual 

 Suhu (OC) Waktu (menit) Warna L Warna a Warna b 

Prediksi* 85 1 28,4 -2.18 4,27 
Aktual**  85 1 28,6 ± 0,25 -2,24 ± 0,05 4,42 ± 0,24 
Selisih Nilai Aktual dan Prediksi 0,7% 2,76% 3,52% 
Keterangan : 
1. Setiap data merupakan data dari 3 kali ulangan 
2. Angka dibelakang tanda ± merupakan standar deviasi 
3. *prediksi berdasarkan solusi yang disarankan oleh Design Expert 10 

**verifikasi berdasarkan penelitian actual 

 
Tabel 4.18 menunjukkan hasil prediksi dari solusi titik optimum yang 

disarankan oleh Design Expert 10 yaitu respon warna L sebesar 28.4, warna a 

sebesar -2.18 dan respon warna b sebesar 4,27. Sedangkan hasil verifikasi yang 

didapat pada penelitian actual untuk respon warna L sebesar 28.6, respon warna 

a sebesar -2.24 dan respon warna b sebesar 4,42. Hasil perbandingan selisih dari 

selisih ketiga respon tersebut lebih kecil dari 5%, artinya nilai verifikasi telah sesuai 

dengan prediksi program. Perbedaan nilai prediksi yang tidak lebih dari 5% 

mengindikasikan bahwa model tersebut telah cukup sesuai untuk proses, dengan 

demikian selisih nilai tidak terlalu signifikan dan solusi variable bebas yang 

diberikan dapat diterima (Wu et al, 2006). 

 

4.8. Karakteristik Sari Tebu dengan Perlakuan Optimum 

Berikut ditampilkan hasil uji t statistik pada data yang didapat dari sari tebu 

hasil perlakuan optimum dan kontrol pada perlakuan %brix, kadar gula reduksi dan 

total plate count (TPC) Tabel 4.19. 

Tabel 4.19. Hasil Uji T Statistik Hasil Perlakuan Optimum dan Kontrol 

Paremeter Kondisi Ulangan 
1 

Ulangan 
2 

Ulangan 
3 

Rata-
rata 

T-
value 

P-
value 

Total Sukrosa (%) Optimum 12,44 13,45 12,69 12,86 
3,24 0,084 

Kontrol   11,15 10,83 11,71 11,23 

Brix (%) Optimum 12,3 13,5 12,8 12,87 
6,43   0,023 

Kontrol 11,5 12,3 11,4 11,73 

Gula reduksi (%) 
 

Optimum 1,3 1,9 1,4 1,53 
2,50   0,130 

Kontrol 0,9 0,3 0,7 0,63 

TPC (CFU/ml) 
 

Optimum 8,4 7,9 9,3 8,53 
2,22   0,157 Kontrol 9,2 9,9 9,7 9,60 
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Tabel 4.20 menampilkan hasil uji T statistik. Uji statistik t menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan significance level 0,05 (a = 5%). Jika nilai siginifikansi p-value < 

0,05 terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil penghitungan %brix, kadar 

gula reduksi dan total plate count (TPC) sari tebu perlakuan optimum dengan sari 

tebu control (tanpa perlakuan). Jika p-value > 0,05, maka tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara data sari tebu perlakuan optimum dengan sari tebu control. 

Angka p-value yang diperoleh pada %brix sebesar 0,023. Nilai tersebut 

lebih kecil dari 0,05 (p-value < 0,05) dan nilai tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara %brix pada sari tebu perlakuan 

optimum dengan sari tebu control. Hal tersebut berbeda dengan p-value yang 

didapat pada total sukrosa, kadar gula reduksi dan total plate count (TPC). Nilai p-

value yang didapat pada total sukrosa, gula reduksi dan total plate count (TPC) 

masing-masing sebesar 0,084; 0,130 dan 0,157 dan angka tersebut lebih besar 

dari 0,05 (p-value > 0,05). Angka p-value yang didapat menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan pada total sukrosa, kadar gula reduksi dan 

total plate count (TPC) antara sari tebu perlakuan optimum dengan sari tebu 

kontrol.  

 

4.8.1. Brix 

Nilai brix pada produk dengan hasil perlakuan optimum adalah 12,87%. 

Brix merupakan satuan skala pembacaan refraktometer yang digunakan untuk 

pengukuran kandungan padatan terlarut (Purwono 2002). Nilai %brix dari 

refraktometer dianggap sama dengan berat gram sukrosa dari 100 gram larutan. 

Hal tersebut dikarenakan komponen padatan terlarut yang paling banyak terdapat 

pada sari tebu adalah sukrosa (Sankhla, 2011). Dengan demikian, nilai %brix pada 

produk terbaik dengan total 12,87 % menunjukkan bahwa terdapat 12,87 gram 

sukrosa per 100 larutan saru tebu. Nilai %brix tersebut meningkat dibandingkan 

kontrol yang memiliki nilai %brix sebesar 11,73 %.  

Perubahan nilai %brix yang terjadi pada sari tebu perlakuan optimum 

dibandingkan dengan kontrol terjadi karena selama pemanasan terjadi proses 

evaporasi. Evaporasi merupakan proses yang melibatkan pindah panas dan 

pindah masa secara simultan. Artinya, dalam proses ini sebagian air atau pelarut 
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akan diuapkan sehingga massa pelarut akan berkurang dan konsentrasi zat 

terlarut akan meningkat (Supriatna, 2008). Proses tersebut juga terjadi pada sari 

tebu yang mengalami pemanasan. Massa pelarut (kadar air) yang terdapat pada 

sari tebu akan teruapkan sedangkan konsentrasi zat terlarut (%brix) akan 

meningkat. 

Hasil nilai %brix yang didapat pada bahan baku dan perlakuan terbaik 

tersebut sedikit berbeda dengan hasil yang didapat pada penelitian lainnya. Irawan 

et al (2015) mendapatkan nilai %brix pada sari tebu dengan perlakuan suhu 85OC 

sebesar 10,19%. Sedangkan nilai %brix bahan baku yang didapat pada penelitian 

yang dilakukan oleh Krishnakumar et al (2013) adalah berkisar antara 16-18%. 

Perbedaan kadar %brix bahan baku yang didapat pada bahan baku dan perlakuan 

optimum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantara beberapa faktor tersebut 

yang paling memberikan pengaruh adalah antara lain adalah varietas tanaman 

tebu dan usia tanaman tebu.  

Santoso (2011) dalam penelitiannya menggunakan 2 varietas tebu yang 

berbeda menemukan bahwa keduanya memiliki nilai %brix yang berbeda. 

Sedangkan perbedaan nilai %brix yang didapat pada perlakuan optimum 

dipengaruhi oleh metode pemanasan dan waktu pemanasan. Semakin tinggi suhu 

pemanasan, maka semakin banyak air yang diuapkan pada sari tebu maka nilai 

%brix akan semakin meningkat (Kuspratomo et al, 2012).  

 

4.8.2. Gula Reduksi 

Gula pereduksi merupakan monosakarida hasil hidrolis sukrosa melalui 

reaksi inversi atau hidrolisis asam, contohnya adalah glukosa dan fruktosa. 

Keberadaan gula pereduksi tersebut menandakan adanya hidrolisis sukrosa yang 

tidak dikehendaki dalam nira tebu. Reaksi invertasi merupakan reaksi hidrolisis 

irreversible yang dapat dipercepat oleh suhu tinggi dan optimal pada suhu 55 ºC. 

Reaksi ini dapat juga melalui katalisis biokimia dengan beberapa enzim, 

khususnya invertase.  

Pada perlakuan dengan hasil optimum, kadar gula reduksi yang didapatkan 

adalah 1,53%. Nilai tersebut meningkat dari kadar gula reduksi yang diperoleh dari 

bahan baku yaitu sebesar 0,63%. Peningkatan kadar gula reduksi yang diperoleh 

pada perlakuan optimum dibandingkan dengan bahan baku dipengaruhi oleh 

waktu tunda antara penebangan dengan penggilingan batang tebu dan perlakuan 

pemanasan yang diberikan terhadap bahan.  
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Kuspratomo et al (2012) melakukan penelitian terhadap peningkatan kadar 

gula reduksi 3 varietas tanaman tebu yang berbeda dengan variable penundaan 

waktu giling batang tebu. Hasil yang didapat pada 3 varietas tanaman tebu 

tersebut terjadi peningkatan jumlah gula reduksi. Sedangkan peningkatan kadar 

gula reduksi yang disebabkan oleh perlakuan pemanasan disebabkan karena 

selama proses pemanasan terjadi inversi sukrosa. Peningkatan kadar gula reduksi 

akibat proses pemanasan berbanding lurus dengan perubahan kadar sukrosa dan 

berbanding terbalik dengan perubahan kadar air. 

 

4.8.3. Total Plate Count  

Total Plate Count atau angka lempeng total merupakan salah satu 

parameter penting dalam menentukan mutu minuman sari tebu. Angka Total Plate 

Count menunjukkan jumlah cemaran mikroba yang terdapat pada sari tebu. 

cemaran mikroba tersebut menjadi patokan tingkat keamanan sari tebu tersebut 

dapat di konsumsi.  

Sari tebu dengan perlakuan optimal mempunyai nilai angka lempeng total 

sebesar 8,3 x 106 koloni/ml. Jumlah tersebut menurun dibandingkan angka Total 

Plate Count yang didapat pada bahan baku, yaitu sebesar 12,3 x 106. Hasil yang 

berbeda didapat oleh penelitian yang dilakukan oleh Fauzi et al (2017) yang 

mendapatkan angka Total Plate Count pada bahan baku sari tebu yang berkisar 

antara 2,4 x 104 sampai 1,7 x 105 koloni/ml. Sedangkan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Irawan et al (2015), sari tebu yang diberi perlakuan pemanasan 

dengan suhu 85OC memiliki angka Total Plate Count sebesar 4,97 log cfu/ml. 

Angka yang didapat pada perlakuan juga cukup jauh berbeda dengan standar 

yang ditetapkan pada SNI 3719:2014 yaitu 1 x 104 koloni/ml.  

Perbedaan jumlah angka Total Plate Count tersebut terbilang sangat 

signifikan. Faktor yang memberikan pengaruh terhadap signifikannya perbedaan 

jumlah angka antara lain kondisi fisik batang tebu, waktu tunggu antara 

penebangan dengan penggilingan, kontaminasi pada mesin penggiling dan 

kontaminasi pada kemasan. 

Kondisi fisik batang tebu yang mengalami kerusakan seperti luka pada 

bagian kulit batang memberikan ruang bagi pertumbuhan mikroba. Kandungan 

senyawa sukrosa yang tinggi pada batang tebu semakin mempercepat 

pertumbuhan mikroba. Jenis-jenis mikroba yang sering ditemukan pada nira 

maupun batang tebu adalah Cladosporium cladosporioides (Almeida et. al., 2005) 
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dan kamir methylotropik (Hansenula polymorpha dan Pichia pastoris). Namun, 

yang paling banyak ditemukan adalah jenis Leuconostoc mesenteroides.  

Leuconostoc mesenteroides mempunyai kemampuan menghasilkan enzim 

untuk mengkonversi sukrosa menjadi fruktosa dan dextran. Dekstran dihasilkan 

oleh reaksi enzim dextransucrase pada sukrosa. Dekstran memiliki struktur 

sukrosa dan menghambat kristalisasi sukrosa (Filianty, 2007). Leuconostoc 

mesenteroides dapat mengkonsumsi sukrosa dengan sangat cepat (8.05 g/l/jam 

pada suhu 25 °C and 8.46 g/l/jam pada suhu 30 °C) selama 6 jam.  Proses 

fermentasi tersebut berarti terjadi kehilangan sukrosa sebanyak 59% pada suhu 

25 °C dan 62% pada suhu 30 °C. pada suhu yang lebih tinggi (37 °C and 40 °C) 

persentase konsumsi sukrosa dapat menurun menjadi 47% dan 27% (Filianty, 

2007). 

 

4.8.4. Total Sukrosa 

Sukrosa merupakan komponen padatan terlarut yang paling banyak 

terdapat pada sari tebu. Sukrosa merupakan disakarida yang  mempunyai rumus 

kimia C12H22O11, dan  terdiri dari dua komponen monosakarida yaitu D-glukosa dan 

D-fruktosa. Sukrosa terbentuk dari karbohidrat dari hasil  proses asimilasi pada 

tanaman. Sukrosa merupakan senyawa kimia yang paling banyak tersebar 

diseluruh bagian tanaman dan terdapat dalam cairan dari tanaman. Pada 

beberapa jenis tanaman  seperti tebu, sukrosa disimpan  dalam jumlah yang tinggi 

pada bagian batang (Azmi, 2008). 

Nilai kadar sukrosa yang didapat pada sari tebu kontrol dan perlakuan 

optimum menunjukkan sedikit perbedaan. Data yang didapat pada kedua 

perlakuan tersebut diuji signifikansinya menggunakan paired t-test menggunakan 

aplikasi Minitab versi 17. Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan, hasil yang didapat 

dari kedua parameter tersebut menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan 

dengan p-value yang didapat sebesar 0,084 (p-value > 0,05). Namun, terdapat 

selisih antara nilai sukrosa sari tebu perlakuan optimum dengan sari tebu control 

yaitu sebesar 14,5%.  

 

 

 

 



V KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1. Kesimpulan 

Dalam penelitian ini, didapatkan kesimpulan bahwa suhu dan waktu 

pemanasan memberikan pengaruh yang nyata terhadap profil warna minuman sari 

tebu. Pada masing-masing perlakuan didapati perubahan profil warna minuman 

sari tebu, baik pada warna L, warna a maupun warna b. Selisih perubahan profil 

warna paling rendah didapat pada suhu pemanasan 85OC dan waktu pemanasan 

1 menit. Sedangkan selisih perubahan profil warna paling besar didapat pada suhu 

pemanasan 95OC dan waktu pemanasan 5 menit.  

Solusi perlakuan terbaik yang didapat dari semua perlakuan disarankan 

pada program Design Expert 10 adalah suhu pemanasan 85OC dan waktu 

pemanasan 1 menit. produk sari tebu dengan suhu dan waktu pemanasan 85OC 

dan 1 menit menjadi produk dengan hasil yang optimum. Produk optimum tersebut 

mempunyai total sukrosa sebesar 12,86%; kadar air sebesar 87,13%; %brix 

sebesar 12,87%; gula reduksi sebesar 1,53% dan Total Plate Count sebesar 8,53 

x 106 koloni/ml.  

 

1.2. Saran 

Pada penelitian ini terdapat hasil yang kurang maksimal pada analisa Total 

Plate Count (TPC). Angka yang didapat pada parameter tersebut lebih besar 

dibandingkan angka yang didapat pada penelitian lainnya dan lebih besar 

dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional. 

Oleh karena itu perlu dilakukan analisa lanjutan untuk mengoptimalkan penurunan 

jumlah angka Total Plate Count (TPC) sehingga nantinya produk sari tebu dapat 

memenuhi standar. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Prosedur Analisa 

1.1. Analisa Kadar Sukrosa Metode Luff Schoorl 

a. Menimbang 2-3 gram sampel uji di dalam beaker glass 

b. Menambahkan 50 ml aquades 

c. Menambahkan Timbal Asetat ½ Basis tetes demi tetes hingga endapan tidak 

terjadi lagi saat ditetesi dengan Timbal Asetat ½ Basis tersebut 

d. Menambahkan 6-7 tetes Na3PO4 10% agar air menjadi jernih 

e. Menambahkan 3-4 tetes Na2HPO4 10% 

f. Menyaring larutan dari beaker glass ke dalam labu ukur 100 ml dan 

menambahkan aquades hingga tanda tera 

g. Menghomogenkan di dalam beaker glass (Larutan L1), dan mengambil 25 ml 

L1 menggunakan pipet volumetri 

h. Memasukkan dalam Erlenmeyer dan menambahkan Pereaksi Luff Schoorl 

i. Menambahkan batu didih ke dalamnya untuk mempercepat pemanasan 

j. Memanaskan menggunakan hot plate dan refluks selama kurang lebih 10 

menit 

k. Mendinginkan secara mendadak menggunakan air mengalir 

l. Menambahkan H2SO4 26,5% / 25% sebanyak 25 ml dan harus dilewatkan 

pada dinding erlenmeyer secara hati-hati 

m. Menambahkan KI 15% sebanyak 20 ml menggunakan Pipet Volumetri 

n. Mentitrasi menggunakan Na2S2O3 0,1 N hingga saat ditetesi menggunakan 

Indikator Amylum 1 %, tetesan indikator tidak berwarna biru tua 

o. Mencatat volume titrasi (A ml) 

p. Membuat blanko pengujian yaitu dengan mengganti L1 dengan Aquades 

sebanyak 25 ml, dan mengulangi prosedur No.8 s/d 15. 

q. Mencatat volume titrasi blanko pengujian (B ml) 

r. Menghitung Kadar Gula Sebelum Inversi menggunakan rumus : 

s. Angka Tabel (AT) = (B ml – A ml) x (Normalitas Na2S2O3 terstandardisasi / 

0,1) 

t. % Gula Sebelum Inversi = (AT x Faktor Pengenceran) / (Bobot Sampel (mg)) 

x 100% 
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1.2. Tabel Luff Schoorl 

ML Na2S2O3 Glukosa Galaktosa Laktosa Maltose 

1 2,4 2,7 3,6 3,9 

2 4,8 5,5 7,3 7,8 

3 7,2 8,3 11,0 11,7 

4 9,7 11,2 14,7 15,6 

5 12,2 14,1 18,4 19,6 

6 14,7 17,0 22,1 23,5 

7 17,2 20,0 25,8 27,5 

8 19,8 23,0 29,5 31,5 

9 22,4 26,0 33,2 35,5 

10 25,0 29,0 37,0 39,5 

11 27,6 32,0 40,8 43,5 

12 30.0 35,0 44,6 47,5 

13 33,0 38,1 48,4 51,6 

14 35,7 41,2 52,2 55,7 

15 38,5 44,4 56,0 59,8 

16 41,3 47,6 59,9 63,9 

17 44,2 50,8 63,8 68,0 

18 47,1 54,0 67,7 72,2 

19 50,0 57,3 71,7 76,5 

20 52,1 60,7 75,7 80,9 

21 56,1 64,2 79,8 85,4 

22 59,1 67,7 83,9 90,0 

23 62,2 71,3 88,0 94,6 
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1.3. Analisa Warna L*a*b 

a. Sampel dimasukkan kedalam plastik PP bening. 

b. Tempelkan kertas HVS putih dibelakan plastik PP tempat sampel 

c. Sensor pembaca warna ditempel pada plastk  

d. Tekan tombol power on pada alat color reader 

e. Pembacaan skala warna dilakukan tiga kali pada masing masing sampel, 

kemudian dihitung rata-ratanya. 

 

1.4. Analisa %brix 

a. Sampel diambil sebanyak tiga tetes 

b. Sampel diletakkan didalam sensor pembacaan brix pada refraktometer 

c. Tekan tombol start untuk membaca nilai %brix 

d. Hasil pembacaan dicatat 

 

1.5. Analisa Total Plate Count (TPC) 

a. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

b. Menyemprot meja kerja dan tangan praktikan dengan alcohol 80% 

c. Membungkus cawan petri, tabung reaksi, pipet ukur dengan kertas buram, 

(tabung reaksi masing – masing diisi 9 mL Buffered Peptone Water (BPW) 

dan lubang tabung reaksi ditutup dengan kapas). 

d. Membuat media Plate Count Agar ( PCA ). 

e. Mensterilisasi semua alat yang telah dibungkus kertas buram pada autoclave 

selama 15 menit pada suhu 121˚C. 

f. Mendinginkan alat dan bahan yang telah disterilisasi. 

g. Melakukan pengenceran, sampel dimasukan ke dalam tabung reaksi yang 

berisi 9 mL BPW yang telah steril (10-1) dilakukan secara aseptis, mengocok 

25 kali dengan vortex. 

h. Melakukan pengenceran berikutnya yaitu memipet 1 mL dari tabung reaksi 

101 dimasukan ke tabung reaksi pengenceran 10-2, memvortex dan memipet 

1 mL lagi di masukan ke cawan petri dilakukan secra aseptis. 

i. Melakukan pengenceran berikutnya hingga pengenceran 105 

j. Cawan petri yang telah terisi digoyang-goyangkan. 

k. Menuangkan media ke masing-masing cawan, tungu hingga media padat lalu 

balikkan posisi cawan 
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l. Memasukan cawan petri ke dalam incubator dengan posisi terbalik pada suhu 

35±1˚C selama 24-48 jam 

m. Mencatat pertumbuhan koloni pada masing-masing cawan yang mengandung 

25-250 koloni dan melihat bentuknya dengan colony counter. 
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Lampiran 2. Data Analisa Bahan Baku 

2.1. Hasil Anlisa Bahan Baku 

Parameter Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 Rata rata Std Cv 

Total sukrosa 11,15 10,83 11,71 11,23 0,45 4% 

Kadar gula 
reduksi 

0,9 0,3 0,7 0,63 0,31 48% 

Brix 11,5 12,3 11,4 11,73 0,49 4% 

Tpc 9,2 9,9 9,7 9,60 0,36 4% 

Warna l 28,1 28 27,7 27,93 0,21 1% 

Warna a -1,9 -2,2 -2 -2,03 0,15275 -8% 

Warna b 5 4,3 4,3 4,53 0,40 9% 

 

2.2. Tabel Kadar Gula Luff Schoorl Bahan Baku 

 Ulangan 
1 

Ulangan 
2 

Ulangan 
3 

rata rata stdev cv 

volume titrasi 30 30 30 30,00 0,00 0,00 

volume titrasi 2 14,2 15 13,9 14,37 0,57 0,04 

bobot sampel 
(mg) 

2250 2250 2250    

angka tabel 16,59 15,75 16,905 16,415 0,60 0,04 

41,83 40,60 43,92 42,1185 1,68 0,04 

total sukrosa 0,1115 0,1083 0,1171 0,11 0,00 0,04 

total sukrosa (%) 11,15 10,83 11,71 11,23 0,45 0,04 

 

2.3. Perhitungan Gula Luff Schoorl 

AT = (30-14,37) x (0,105 / 0,1)  

      = 15,63 x 1,05 =16,415 (angka table 16,415 terletak diantara 16 dan 17) 

Angka table pada 16 adalah 41,3 dan 17 adalah 44,2 dengan selisih 2,9 (S1). 

Selisih antara angka 16 dengan 16,415 adalah 0,415 (S2). Sehinga angka table 

actual dihitung dengan rumus 

AT = Angka table terhitung + (S1 x S2) 

AT = 41,3 + (0,415 x 2,9) = 42,1185 

% Sukrosa = (AT x Faktor Pengenceran) / (Bobot Sampel (mg)) x 100% 

% Sukrosa = (42,1185 x 6) / (2250) x 100 % = 11,23 % 
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2.4. Perhitungan TPC Bahan Baku 

𝐶𝐹𝑈 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖 

𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑢𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛 
 

𝐶𝐹𝑈 =
123

10−5 × 1
 

=
12.300.000

10−6
 

  = 12,3 x 106 CFU/ml 
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Lampiran 3. Data Analisa Perlakuan Optimum  

3.1. Hasil Anlisa Perlakuan Optimum 

Parameter Ulang 1 Ulang 2 Ulang 3 Rata 
rata 

Std Cv 

Total sukrosa 12,44 13,45 12,69 12,86 0,53 4% 

Kadar gula 
reduksi 

1,3 1,9 1,4 1,53 0,32 0,21  

Brix 12,3 13,5 12,8 12,87 0,60 0,05  

Tpc 8,4 7,9 9,3 8,53 0,71 0,08  

Warna L 28,7 28,4 28,9 28,67 0,25 0,01  

Warna a -2,26 -2,89 -2,29 -2,48 0,36 -0,14  

Warna b 4,3 4,57 4,7 4,52 0,20 0,05  

 

3.2. Tabel Kadar Gula Luff Schoorl Perlakuan Optimum 

 Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 rata rata stdev cv 

volume A (blanko) 30 30 30 30,00 0,00 0,00 

volume B (sampel) 13 11,7 12,7 12,47 0,68 0,05 

bobot sampel (mg) 2250 2250 2250    

AT terhitung 17,85 19,215 18,165 18,41 0,71 0,04 

AT aktual 46,665 50,4515 47,5785 48,23167 1,98 0,04 

total sukrosa 0,12 0,13 0,13 0,13 0,01 0,04 

total sukrosa (%) 12,44 13,45 12,69 12,86 0,53 0,04 

 

3.3. Perhitungan Gula Luff Schoorl 

AT = (30-12,47) x (0,105 / 0,1)  

      = 17,53 x 1,05 =18,41 (angka table 18,41 terletak diantara 18 dan 19) 

Angka table pada 18 adalah 47,1 dan 19 adalah 50 dengan selisih 2,9 (S1). Selisih 

antara angka 18 dengan 18,41 adalah 0,41 (S2). Sehinga angka table actual 

dihitung dengan rumus 

AT = Angka table terhitung + (S1 x S2) 

AT = 47,1 + (0,41 x 2,9) = 48,23167 

% Sukrosa = (AT x Faktor Pengenceran) / (Bobot Sampel (mg)) x 100% 

% Sukrosa = (48,23167 x 6) / (2250) x 100 % = 12,86 % 
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3.4. Perhitungan TPC Perlakuan Optimum 

𝐶𝐹𝑈 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖 

𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑢𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛 
 

𝐶𝐹𝑈 =
83

10−5 × 1
 

=
8.300.000

10−6
 

  = 8,3 x 106 CFU/ml 
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Lampiran 4. Hasil Uji Paired T-test Untuk Hasil Perlakuan Optimum 

Paired T-Test and CI: Brix Perlakuan optimum ; Brix kontrol  
 

            N    Mean  StDev  SE Mean 

optimum     3  12,867  0,603    0,348 

kontrol     3  11,733  0,493    0,285 

Difference  3   1,133  0,306    0,176 

 

 

95% CI for mean difference: (0,374; 1,892) 

T-Test of mean difference = 0 (vs ≠ 0): T-Value = 6,43  P-Value = 0,023 

 

  

Paired T-Test and CI: Gula reduksi optimum; gula reduksi kontrol  

 
            N   Mean  StDev  SE Mean 

optimum     3  1,533  0,321    0,186 

kontrol     3  0,633  0,306    0,176 

Difference  3  0,900  0,624    0,361 

 

 

95% CI for mean difference: (-0,651; 2,451) 

T-Test of mean difference = 0 (vs ≠ 0): T-Value = 2,50  P-Value = 0,130 

 

  

Paired T-Test and CI: TPC Optimum; TPC kontrol  

 
 

            N    Mean  StDev  SE Mean 

optimum     3   8,533  0,709    0,410 

kontrol     3   9,600  0,361    0,208 

Difference  3  -1,067  0,833    0,481 

 

 

95% CI for mean difference: (-3,135; 1,002) 

T-Test of mean difference = 0 (vs ≠ 0): T-Value = -2,22  P-Value = 0,157 

 

Paired T-Test and CI: Sukrosa Optimum; Sukrosa Kontrol  
 

            N    Mean  StDev  SE Mean 

Optimum     3  12,860  0,526    0,304 

Kontrol     3  11,230  0,445    0,257 

Difference  3   1,630  0,871    0,503 

 

 

95% CI for mean difference: (-0,534; 3,794) 

T-Test of mean difference = 0 (vs ≠ 0): T-Value = 3,24  P-Value = 0,083 
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Lampiran 5. Ilustrasi Warna Pembacaan Warna Color Reader dengan 

Aplikasi Adobe Photoshop CS 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suhu 85
O
C & waktu 1 Menit Suhu 85

O
C & waktu 3 Menit 

Suhu 90
O
C & waktu 3 Menit Suhu 90

O
C & waktu 1 Menit 

Suhu 95
O
C & waktu 3 Menit Suhu 95

O
C & waktu 1 Menit 

Suhu 85
O
C & waktu 5 Menit 

Suhu 90
O
C & waktu 5 Menit 

Suhu 95
O
C & waktu 5 Menit 
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Lampiran 6. Gambar Bahan Baku Sari Tebu dan Perlakuan Terbaik 

 

 

 

Kontrol 

Perlakuan Optimum 
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